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

Natuurmoment
Kluster van knikkergallen
Op de onderste jonge twijg van een zomereik aan de Deventerstraat is het vechten
om een plek. Een overdaad aan gallen heeft zich daar kunnen ontwikkelen. Het
moet een ware orgie van eieren leggende galwespen geweest zijn. Resultaat: een
cluster van keiharde kogelronde gallen. Nou, ja kogelrond! Door ruimte gebrek zijn
er knikkergallen vergroeid. De eik is een topscorer van verschillende soorten
gallen. Volgens mij waren dit de gallen waar we toverinkt van maakten. Toch weer
eens proberen.
(Yvonne Zwikker)

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van IVN-Apeldoorn
Barbara Wevers, Marly Loomans en Jan Mooij werden lid en Theo en Ria Span hebben zich aangemeld als vriend.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.
Van het Afdelingsbestuur
Vacature Voorzitter: Het bestuur verdeelt en saneert taken om het tijdsbeslag voor de voorzitter te reduceren.
Ten Gevers stelt zich beschikbaar als gewoon lid van het bestuur.
Ledenvergadering 16 november 2016 20.00 in IVN lokaal De Vijfster
Agenda:
 Agenda + Mededelingen
 Verslag en actiepunten Ledenvergadering 25 mei 2016
 Jaarplan en begroting 2017
 Natuurgidsenopleiding
 Bestuur (met o.a.: vacature Voorzitter, verkiezing Ten Gevers tot bestuurslid)
 Rondvraag
 Jubilea
Pauze
 Lezing: thema Duurzaamheid Voedselbos Groesbeek (onder voorbehoud)
IVN banners beschikbaar
We hebben sinds augustus twee IVN banners voor PR bij evenementen: excursies, kraam, et cetera. Ze liggen in het IVN
lokaal.
Hilly Schäffer gestopt als webmaster
Hans Hogenbirk, al (landelijk) actief met de website, neemt deze klus over. Mailadres blijft webmaster@ivn-apeldoorn.nl.

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

2/10: Berg en Bos paddenstoelenzoektocht (gaat niet door)
7/10: Dag van de Duurzaamheid
10/10: Start Cursus Samenhang in de natuur (je kunt je nog opgeven)
15/10: Landschapsonderhoud op één van de terreinen van Staatsbosbeheer.
22/10: Excursie voor leden naar defensieterrein ASK (volgeboekt)
23/10: Excursie met thema Gelders landschap
27/10: Start Najaarsvogels in het buitengebied (je kunt je nog opgeven)
5/11: Natuurwerkdag in Stadspark Berg en Bos

10/11: Excursie in Stadspark Berg en Bos
10/11: IVN lezing: Kwetsbare natuur… dilemma of uitdaging?
16/11: Ledenvergadering
7/10 Dag van de Duurzaamheid
IVN neemt op vrijdag 7 oktober deel aan de Dag van de Duurzaamheid 2016! IVN
werkt dit jaar samen met de Transitiontuin. We hebben een kraam met aandacht
voor het cursusaanbod. Het middagprogramma is vooral gericht op kinderen in de
basisschoolleeftijd en hun (groot)ouders. In de avond zijn er activiteiten voor de wat
oudere jeugd en volwassenen. >> Meer informatie
10/11 IVN lezing: Kwetsbare natuur… dilemma of uitdaging?
Lars Soerink (fotograaf en ecoloog) gaat aan de hand van praktische voorbeelden, waaronder het re-integratie project
van de korhoen, in op de impact die mensen hebben op de natuur, ten kwade maar zéker ook ten goede.
Zet deze datum alvast in je agenda. >> Meer informatie
Natuurgids worden?
Je kunt als natuurgids publieksactiviteiten begeleiden. De natuurgidsenopleiding
bestaat uit een aantal cursussen. Kennis van natuur en duurzaamheid doe je op
via de verschillende publiekscursussen: zie de najaarscursussen hierboven en op
de website. Begin daar nu al mee.
Vaardigheden doe je op in de cursus getiteld natuurgidsencursus die (onder
voorbehoud) van maart t/m november 2017 plaatsvindt.
Lees hier meer informatie of mail naar natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl. Ook
een folder is binnenkort beschikbaar.

Ander nieuws en activiteiten
21/10: Lezing Vogelwerkgroep Oost-Veluwe
Op vrijdag 21 oktober houdt natuurjournalist Hans Peeters een lezing met als titel: "Van bedreigde
vogelsoorten in Nederland naar een zeereis naar Spitsbergen". >> Meer informatie
Geef waarnemingen door
Iedereen kan bijdragen aan de kennisontwikkeling over de natuur in Nederland door waarnemingen in
te voeren op Waarneming.nl. Ook mensen met wat minder natuurkennis kunnen waarnemingen doorgeven. Als er een
foto aan de waarneming wordt toegevoegd, kijken deskundigen of de determinatie klopt. >> Meer informatie .
Wijkraad Orden zoekt groendenkers en doeners.
Ons IVN lokaal staat in de wijk Brink en Orden. De commissie Groen & Kunst van
de wijkraad probeert Orden op de kaart zetten als de groenste wijk van Apeldoorn
en zoekt twee nieuwe leden. Wil je daar aan meehelpen?
>> Lees meer
Watisdatnou: Herken eenvoudig paddenstoelen
Watisdatnou is een nieuwe, interactieve paddenstoelenapp waarmee het voor iedereen eenvoudig
is te achterhalen welke paddenstoel je hebt gevonden. De digitale paddenstoelengids geeft
uitgebreide informatie over meer dan 70 paddenstoelensoorten.
De app is gemaakt voor de smartphone en is te downloaden via de Apple Store of Google Play
store, maar is ook te vinden via www.anodapublishing.nl.
Samen op reis
Zoek je een leuke reis in 2017 met mensen die jouw passie voor natuur delen? Let op het
komende nummer van Mens en Natuur (begin oktober). Daarbij vind je een overzicht van de
natuurreizen die de KNNV in 2017 organiseert.
Steeds meer IVN'ers vinden de weg naar de natuurreizen van KNNV. Een mooie manier om de
samenwerking tussen IVN'ers en KNNV'ers te versterken. >> Lees meer
IVN Zwerfafvalboekje
Kan jij nog een rondje hardlopen, fietsen of wandelen zonder een leeg blikje of plastic
tegen te komen in de bermen? Overal vinden we zwerfafval. Daarom heeft IVN
Gelderland het Zwerfafvalboekje ontwikkeld.
In het Zwerfafvalboekje lees je hoe je kunt bijdragen aan het verminderen van zwerfafval
in de natuur. Je vindt er allerlei tips, weetjes en goede voorbeelden. Het
Zwerfafvalboekje biedt ook informatie en aanknooppunten die laagdrempelig zijn om
zwerfafval onder de aandacht te brengen bij het publiek. >> Download het boekje
Andere Nieuwsbrieven
KNNV-Apeldoorn: De vier Jaargetijden 2016-4
KNNV-Epe/Heerde: Natuurklanken

Zet je in voor IVN
IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. Kijk op de website (zie Vacatures).
Vind je het leuk om iets te doen met PR en Communicatie?? Hieronder enkele vacatures in de werkgroep PR.
 Coördinator werkgroep PR
Ter vervanging van de huidige contactpersoon. De bestaande activiteiten worden door diverse teams uitgevoerd en
lopen goed. De teams zijn weliswaar zelfstandig bezig, maar het is toch belangrijk dat er één aanspreekpunt is
naar/van bestuur en voor mensen van buiten IVN.
Niet veel tijd en toch iets doen voor IVN-Apeldoorn? Dan is één van deze functies misschien iets voor jou.
 Medewerker promotieteam
Enthousiaste IVN-er(s) gevraagd om het promotieteam te komen versterken, eventueel als oproep-kracht.
 Web/Facebookredacteur (extern)
We willen onze activiteiten ook graag onder de aandacht brengen op andere dan onze eigen website en
Facebookpagina. Hiervoor zoeken we een aparte redacteur die IVN berichten op deze websites plaatst.
 Folder distributeur
Wie wil onze activiteitenfolders op diverse punten neerleggen en nu en dan de voorraad checken en aanvullen?
>> Lees meer informatie en meld je aan

Natuur nieuws
Kennisklepje (Groene glimlach oktober)
Nog voordat we een stap in het bos gezet had, deed ze haar contactlenzen uit en borg ze
zorgvuldig op. ‘Zo’, verzuchtte ze met genot in haar stem. ‘Het wordt nu allemaal waziger, maar
moet je ruiken, moet je horen’.’Ik moest even slikken. Ik had een hoofd vol wetenswaardigheden die
ik haar wilde laten zien aan bomen en bloemen. Ze had met mij naar het bos gewild en ik nam aan
dat ze dat deed om mee te genieten van mijn kennis, van de schoonheid van details. Maar dit ging
dus even anders. >> Lees verder
Tomaten oogsten in een dennenbos
In de omgeving van Klein Dabbeloo langs de NIVON Zwerfroute staan een paar tomatenplanten.
Opgekomen in het zand van een omgevallen grove den. Tomatenplanten in een bos? Is het zaad
van een gevallen tomaat gekiemd? Of is er een floravervalser aan het werk. Dan kan ik melden dat
de tomaten nog niet rijp zijn. Nog effe geduld.
Twee nieuwe ecoducten voor de Veluwe
Een grote stap in natuur- en dierenwelzijn voor de Veluwe: de provincie Gelderland
gaat twee nieuwe ecoducten bouwen. Een over de Kootwijkerweg (N302) en één
over de Amersfoortseweg (N344). De ecoducten zorgen ervoor dat dieren veilig
kunnen oversteken van de ene naar de andere kant van de weg. Ook zorgen de
ecoducten in de directe omgeving dat er minder aanrijdingen met wild zijn. Naar
verwachting zijn de oversteekpunten in 2018 gereed. (foto: ecoduct Hoog Buurlo Your
Captain Luchtfotografie) Meer informatie >>
Recordaantal broedende ijsvogels in 2016?
De voortekenen waren er: 2016 zou een recordjaar voor de IJsvogel worden.
Geholpen door de reeks (zeer) zachte winters vanaf 2013/14 zat de soort de afgelopen jaren in de lift. Er werden steeds
meer broedende ijsvogels geteld. Na nog een zachte winter zijn de verwachtingen hooggespannen. Halen we een record
van 1000 broedparen? (bron: Sov on Vogelonderz oek Nederland ) >> Lees verder
Bijzonder: vierde jaar op rij beukennootjes
Er zijn volop beukennootjes. Het is voor het eerst sinds in ieder geval 1990 dat
beuken vier jaar op rij beukennootjes dragen. Hoge temperaturen in de
voorgaande zomer en herfst lijkt de aanmaak van bloemen voor het jaar erna te
bepalen. Het aantal wilde zwijnen is door de aanhoudende aanwezigheid van
voedsel hoog. Nu de nootjes en eikels vallen is er genoeg voedsel. (bron: De
Natuurk alender , Natuurlijk Fauna-adv ies BV ,W ageningen Univ ers ity ) >> Lees verder

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.

