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

Natuurmoment
Geurende bellen
Kneus eens een hopbel tussen je vingers en je ruikt iets speciaals. De ranken en
bladeren bieden ook een beleving maar dan om te voelen: zo ruw. Hop is een
onmisbaar bestanddeel bij het brouwen van bier. Deze lianen van het noordelijk
halfrond groeien wel vijf meter per jaar. In het najaar sterven ze af om in het voorjaar
weer heel enthousiast uit te lopen.
Of er bellen verschijnen hangt ervan af of je een vrouwelijke of een mannelijke plant
hebt. De bellen zijn eerst crème van kleur en later bruin.
(Yvonne Zwikker)

Uit de afdeling
Nieuwe leden van IVN-Apeldoorn
Henk van de Ende is lid geworden (was vriend). Mevrouw M.Moulijn.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.
Ledenvergadering 16 november 2016 20.00 uur in IVN lokaal De Vijfster
Agenda:
 Agenda + Mededelingen
 Verslag en actiepunten Ledenvergadering 25 mei 2016
 Jaarplan en begroting 2017 (Lees hier het concept jaarplan 2017)
 Natuurgidsenopleiding
 Bestuur (met o.a.: vacature Voorzitter, verkiezing Ten Gevers tot bestuurslid)
 Rondvraag
 Jubilea
Pauze
 Lezing: Duurzaamheid Voedselbos Groesbeek door Wouter van Eck.
Wouters is mede-eigenaar van Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek. Hij zal ons vertellen over het wat, hoe en
waarom van een voedselbos. Hierbij heeft hij speciaal aandacht voor de bijdrage die een voedselbos kan leveren aan
de natuurwaarden in de omgeving.
 Uiteraard is er na de lezing weer een gezellige borrel. Dus komt allen naar de ledenvergadering!

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

5/11: Natuurwerkdag in Stadspark Berg en Bos
10/11: Excursie in Stadspark Berg en Bos Samenhang in de natuur
10/11: IVN lezing: Kwetsbare natuur… dilemma of uitdaging? (zie artikel hieronder)
16/11: Ledenvergadering (agenda zie hierboven)
19/11: Landschapsonderhoud
20/11: Excursie Water op de Veluwe
3/12: Landschapsonderhoud
11/12: Excursie Verrassende natuur langs de Ugchelse Schoolbeek
Cursussen voor de eerste helft 2017
 Cursus natuur en samenleving (start 24 januari)
 Cursus roofvogels (start 8 februari)
 Groencursus voorjaar (start 5 april)
 Vlindercursus (start 11 april)
 Cursus weidevogels (start 12 april)

10 november: IVN lezing: Kwetsbare natuur… dilemma of uitdaging?
Lars Soerink, medewerker van Vogelbescherming Nederland, gaat aan de hand van
praktische voorbeelden in op de impact die mensen hebben op de natuur, ten kwade
maar zéker ook ten goede. Naast vogelbeschermer is hij ook bekend als freelance
natuurfotograaf en heeft hij meegewerkt als presentator van 'Een tuin vol vogels'. Zijn
fotobureau Vilda is in heel Europa bekend als een bron van ecologisch verantwoorde
topfotografie.
19.30 uur in De Vijfster, Texandrilaan 30, 7312 HR Apeldoorn.
Aanmelden: mailto:lezingen@ivn-apeldoorn.nl of tel. 055-3662954. Voor IVN- en
KNNV-leden Apeldoorn gratis. >> Meer informatie
13 december: Informatieavond Natuurgidsenopleiding IVN Apeldoorn.
Vind je het leuk om meer te weten over de natuur en om anderen mee naar buiten te
nemen en ook enthousiast te maken? Dan is de natuurgidsenopleiding van IVN
Apeldoorn iets voor jou.
In de opleiding doe je kennis op over de rijke natuur in onze omgeving en leer je
vaardigheden om anderen daarmee in aanraking te brengen.
Naast theoretische kennis over deze onderwerpen, leer je tijdens de opleiding ook
hoe je je liefde voor de natuur kunt overbrengen. De cursus VOS (vaardigheden,
opdrachten en studiegebied) biedt je daarvoor een handreiking op educatief en
organisatorisch gebied, zodat je met collega IVN-ers excursies, lezingen, cursussen
en andere natuuractiviteiten kunt voorbereiden en uitvoeren.
De informatieavond is dinsdag 13 december 2016. Deze cursus start (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen)
in maart 2017. Lees de folder of geef je op voor de informatieavond: natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl.
Cursus Roofvogels
Roofvogels lijken buitenbeentjes onder de vogels. Heersers van het luchtruim
worden ze wel genoemd, maar je ziet ze niet zo vaak en het is niet gemakkelijk ze in
de lucht te herkennen. Als je meer over deze bijzondere vogels wilt weten dan is
deze cursus een absolute aanrader!
Tijdens de cursusavond op 8 februari 2017 maak je kennis met een aantal roofvogels
die je in Nederland regelmatig kunt tegenkomen, zoals buizerd, bruine kiekendief,
havik, sperwer, torenvalk en visarend. Waar en hoe leven ze? Ook aan het leren
herkennen wordt ruim aandacht besteed.
In de Oostvaardersplassen gaan we 11 februari 2017 daadwerkelijk naar ze op zoek in de vrije natuur. Tijdens deze
excursie zullen we ook veel andere interessante vogels tegenkomen. >> informatie en inschrijven

Zet je in voor IVN
IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. Kijk op de website (zie Vacatures).

Excursie organisator worden??
We zoeken bij de werkgroep Publieksexcursies nieuwe organisatoren. Lijkt het je
leuk om een paar keer per jaar samen met een andere organisator een wandeling
voor te bereiden of een nieuwe wandeling uit te zetten en te organiseren, geef je dan
op bij Janneke Brouwer via excursies@ivn-apeldoorn.nl
Archivaris gezocht
Het digitaal afdelingsarchief vordert langzaam, maar gestaag. Om het archief te
vullen en te beheren zoeken we enkele IVN'ers die een 'archiefteam' willen vormen.
Interesse?? Mail naar Hans Hogenbirk
Gezocht: IVN excursiebegeleiders vogelcursussen
Welke IVN-er wil een rol vervullen bij de ontwikkeling van de module riet – en moerasvogels (hoeft geen voortrekkersrol
te zijn). Ook zoeken we IVN-ers, die het leuk vinden om een rol te vervullen bij de excursies. In 2017 gaat het om de
volgende excursies: roofvogels naar de Oostvaardersplassen, de excursie weidevogels naar Arkemheen en de excursie
winterwatervogels naar de IJssel. Aanmelden bij Alex Eeninkwinkel.
>> Meer informatie.

Ander nieuws en activiteiten
3/11: OKW lezing: De grutto
Albert Beintema, winnaar van de Jan Wolkers prijs 2016 voor het beste natuurboek
komt een lezing houden in Apeldoorn. Albert Beintema - als ecoloog jarenlang
werkzaam in binnen- en buitenland - heeft lang studie naar deze vogel gedaan. Hoe
gaat het met deze vogel? Wat zijn de bedreigingen? Wat zijn de eventuele
oplossingen voor de problemen? Albert Beintema gaat hier uitgebreid op in.
In het ACEC Gebouw, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn om 20.00 uur. De
toegang is gratis. >> Meer informatie op okw-apeldoorn.nl

Spelen kan weer op het speelterrein aan de Pieter de Hoochlaan
September 2015 werd duidelijk dat de grond van het speelterrein aan de Pieter de
Hoochlaan grenzend aan het Waterbronpark vervuild was. Spelen was niet veilig
meer. Aanvankelijk werd gedacht aan vervuiling met asbest, glas en ijzer. Uit het
evaluatierapport blijkt dat de aanwezigheid van asbest meeviel, maar de
aangetroffen kankerverwekkende stoffen koper, lood en zink vormden een veel
groter gevaar voor de gezondheid. De vervuilde grond werd afgevoerd naar Attero in
Wilp en vervangen door schone grond. Dat maakt de plek nu weer speelklaar.
Wandel eens door de wijk via het Ommetje Orden
Apeldoorn 2100 zonnepanelen rijker
De komende maanden plaatst de energiecoöperatie deA 2100 zonnepanelen op het
dak van het warehouse van Henk van der Scheur op de Ecofacterij. Naast bedrijven en particulieren kocht de gemeente
Apeldoorn 159 panelen, één voor elke duizend inwoners.
IVN 2021
Het Landelijk Bestuur van IVN is aan het nadenken over de toekomst. IVN is toe aan
een nieuw, ambitieus meerjarenplan voor de komende 5 jaar. Dat doet het Landelijk
Bestuur niet op eigen houtje. De komende tijd zijn er bijeenkomsten in het land waar
doorgepraat wordt over deelonderwerpen. Kom je ook?
In juli kon je je mening al geven door een enquête in te vullen, meer dan 2.000
IVN'ers deden dat. Nieuwsgierig naar de uitslag van de enquête? Je leest de
belangrijkste bevindingen op de website van IVN 2021.
Andere Nieuwsbrieven
KNNV-Apeldoorn: De vier Jaargetijden 2016-4
KNNV-Epe/Heerde: Natuurklanken

Natuur nieuws
Tweede leven van mijn koffie-drab (Groene Glimlach november)
Jaren hebben we ons koffiedrab met een goed gevoel door de gootsteen gespoeld.
Dat zou prima zijn voor de afvoerbuizen. En dan ineens lees je dat je daar helemaal
fout aan hebt gedaan. Een afvoercheck liet gelukkig zien dat wij het afvoersysteem
geen blijvende schade hebben bezorgd. Dan komt de tijd dat velen om je heen een
koffiezetapparaat met pads aanschaffen. Onder het mom van gun jezelf een lekker
bakkie. Maar dat afval van die tinnetjes en pads stond ons tegen.. >> Lees verder
Wisent pakt bospest aan
De wisenten die in een gebied bij Radio Kootwijk rondlopen hebben de Amerikaanse
Vogelkers op het menu staan. Een exoot die al jaren flink woekert bleek geen
aanwinst voor de Nederlandse flora, zoals men aanvankelijk wel verwacht had. De
wisenten eten een struik kaal en trappen hem plat. Ze gaan veel rigoureuzer te werk
dan de Schotse Hooglanders.
De hele zomer lang werden geregeld struikjes met de kop kapot gewoeld, waarbij
centimeters dikke takken en stammen afbreken. Vaak blijft er dan een desolate struik
over waar slechts wat stobben van resten. Nu in de herfst gaat het er op de Veluwe
nog steviger aan toe: urenlang eten de wisenten blaadjes van de Amerikaanse
vogelkers. Daarbij wordt heel handig de bek aan het begin van een twijgje gezet en
in één beweging een tiental blaadjes van het twijgje geritst en naar binnen gewerkt.
(bron: Nature Today) >> Lees meer
Laat gezonde essen staan
Boomdeskundige Paul Copini van Wageningen Environmental Research pleit ervoor
gezonde essen te laten staan. Vijf jaar geleden sloeg een schimmelziekte toe die
vanuit Denemarken en Duitsland ons land bereikte. In Gelderland is 90% van de
essen aangetast. Langs provinciale wegen is dat gevaarlijk, vandaar dat de provincie
rigoureus wil kappen. In heel Europa zal de es grotendeels uit het landschap
verdwijnen. Door de gezonde exemplaren te sparen kan sneller een bestand aan
gezonde essen worden opgebouwd. De zoektocht naar resistente bomen zal nog
jaren duren.

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.

