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

Natuurmoment
Oogsttechnieken
Nog even en de aanvallen beginnen weer. De merels wachten af tot de
gecultiveerde vossenbessen op mijn balkon rijp zijn. De ene merel rekt zich
ongelooflijk uit, zwart afstekend tegen het kleurrijke tafelkleed. Een volgende merel
springt als een veer en hapt zo weg wat hem voor de snavel komt. Weer een
andere merel landt met gespreide vleugels midden in de plant en komt zo aan zijn
kostje. Het is hartverwarmend zoveel kijkplezier als deze simpele plantjes leveren.
Dan maar geen bessen.
(Yvonne Zwikker)

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van IVN-Apeldoorn
Leidy Ploeg heeft zich aangemeld als vriend(in). Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.
Speciaal voor werkgroepcoördinatoren: Jaarplan 2017 graag uiterlijk 30 september indienen.
Op de ledenvergadering 16 november stellen we het Jaarplan 2017 dan vast.

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

3/9:
11/9:
17/9:
18/9:
25/9:
29/9:
2/10:

Landschapsonderhoud
Excursie: Berg en Bos bomen en beheer
Landschapsonderhoud
Excursie: Ruimte voor de rivier
Nazomerwandeling door het Appense bos
KNNV lezing: Zoogdieren in de Noordzee
Berg en Bos paddenstoelenzoektocht

Je kunt je ook nog opgeven voor de najaarscursussen.
Groencursus Start 14/9
Bomencursus Start 21/9
Cursus Samenhang in de natuur Start 10/10
Najaarsvogels in het buitengebied Start 27/10
29/10: KNNV lezing Zoogdieren in de Noordzee.
Deze lustrum-lezing heeft als onderwerp het leven van zeezoogdieren in de
Hollandse Delta voor de kust van het eiland Voorne. De lezing wordt verzorgd door
Leon Langhout. Leon zit in het laatste jaar van de studie Eco & Wildlife aan de
Helicon opleiding in Velp. Tevens is hij trainer in het Dolfinarium te Harderwijk. Hij
heeft een grote passie voor zeezoogdieren als zeehond en bruinvis. Graag wil hij
laten zien hoe mooi deze dieren wel niet zijn. Het is zijn uitdaging om alle
aanwezigen bij de lezing enthousiast te krijgen voor de zeezoogdieren in onze
eigen Noordzee. >> Lees meer en geef je op.
15/10 of 22/10 Speciaal voor leden IVN-Apeldoorn: Herfstexcursie Defensieterrein ASK
Het Artillerie Schietterrein (ASK) bij ’t Harde is een natuurgebied waar weinig mensen mogen komen, een populatie
jeneverbes-bomen bevat die de tweede in grootte is in Europa, pioniersvegetatie bevat die met zorg verder ontwikkeld
wordt, en waar groepen edelherten hun biotoop hebben.
Je kunt het meemaken op deze bijzondere herfstexcursie die IVN Apeldoorn verzorgt op 15 of 22 oktober 2016
(definitieve datum volgt nog) naar een gebied dat onder beheer staat van defensie.
Het maximale aantal deelnemers aan deze excursie is 25. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Vanaf
15 september is de inschrijving ook open voor KNNV leden. De excursie start om 10.30 uur en eindigt circa 14.30 uur.
>> Meer informatie Aanmelden bij ivnextra@ivn-apeldoorn.nl

Natuurgids worden?
Je kunt als natuurgids publieksactiviteiten begeleiden. De natuurgidsenopleiding
bestaat uit een aantal modules. Kennis van natuur en duurzaamheid doe je op via
de verschillende publiekscursussen: zie de najaarscursussen hierboven. Begin
daar nu al mee.
Vaardigheden doe je op in de natuurgidsencursus die (onder voorbehoud) van
maart t/m november 2017 plaatsvindt. Lees hier meer informatie of mail naar
natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl.
IVN lezing op 10/11 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. Bekijk een voorproefje op zijn website.

Ander nieuws en activiteiten
Snel reageren: 1/9 Excursie KNNV Epe-Heerde over het ontstaan van de N.O. Veluwe
KNNV Epe-Heerde bestaat 70 jaar en viert het jubileum met een aantal bijzondere
excursies. Donderdag 1 september neemt Toine Jongmans je mee naar diverse
locaties waar te zien is hoe het landschap door klimatologische processen en
menselijke invloeden zijn vorm kreeg. O.a. bij de Tongerense Heide, het Wisselse
Veen en het Vossenbroek. Je krijgt inzicht in hoe de bodem in de loop der tijden is
opgebouwd, op welke omstandigheden bepaalde lagen duiden en de invloed van
de mens op de bodemvorming.
De excursie begint om 10.00 uur op de (noordelijke) parkeerplaats op de Knobbel,
aan de Eperweg in ‘t Harde. Lunch, drinken en laarzen meenemen. Duur: ongeveer
4,5 uur. Opgeven is niet nodig, de deelname is gratis. >> Lees meer
10 en 11 september: Open Monumentendagen
Tijdens dit weekend zijn er ruim 20 verschillende locaties te bezoeken. Bijzonder is
ook een Wandeling ‘Op excursie met Moerman’.
Onder leiding van een gids van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn ga je in
Bruggelen (het gebied tussen begraafplaats Heidehof en het Leesten) op zoek naar
diverse archeologische fenomenen zoals ijzerkuilen, grafheuvels en sprengen en
leer je van alles over Moerman’s onderzoek.
>> Lees meer op www.monumentendagenapeldoorn.nl
Wandelroute door het Wieselsche bosch (Kroondomein)
Naast gegidste excursies biedt IVN Apeldoorn steeds meer wandelroutes aan, die
je op je eigen tijd, in je eigen tempo kunt lopen.
Dit keer aandacht voor een wandeling van circa 10 kilometer (inkorting tot 4
kilometer mogelijk) door het Kroondomein. Je loopt door een gevarieerd
boslandschap met wat hoogteverschillen. De route loopt langs de Koningseik, De
Cathedraal, het Peter Gerritsboompje en de Kroezebeuk.
Het is een 'remake' van een wandeling gemaakt door Jan Muis, Jan Slotboom en
Henk van de Waardt van het Edison college in 2010 in samenwerking met IVNApeldoorn. >> Meer informatie en download

Zet je in voor IVN
IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. Kijk op de website (zie Vacatures).
Wij zijn momenteel specifiek op zoek naar:
 Voorzitter (Ken je iemand met bestuurlijke ervaring? Geef dat dan door aan secretaris@ivn-apeldoorn.nl)
 Coördinator werkgroep PR&Communicatie
 Gidsen voor team Berg en Bos
 Medewerk(st)ers voor de werkgroep PR (met name tbv PR op diverse externe websites)
 Meedoen met de werkgroep Natuur in de Zorg
 Lokaalbeheerder (t.b.v. aanspreekpunt voor onderhoud en techniek)
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.
Vanuit de werkgroep Scharrelkids een oproep voor IVN'ers die willen
meewerken bij de voorbereiding en de uitvoering. Mail naar Marieke Sprey,
scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl. >> Meer informatie

Opstekers… Ter lering en inspiratie
Opsteker EHBO (24/9 of 1/10)
Als gids of begeleider van een activiteit is enige kennis van EHBO wenselijk en misschien zelfs noodzakelijk. Vandaar
dat we alle actieve IVN-leden die met enige regelmaat met groepen werken aanbevelen om een korte training EHBO te
volgen. Zaterdag 24 september en zaterdag 1 oktober zijn er weer mogelijkheden om deel te nemen. De training duurt
een dagdeel. Opgeven kan via excursies@apeldoorn.nl.
September: Cursus kennis van paddenstoelen voor beginners
Ben je geïnteresseerd in paddenstoelen en wil je weten hoe ze heten en waar ze
te vinden zijn?
In september organiseert KNNV Epe-Heerde een cursus voor (toekomstige)
paddenstoelenliefhebbers.
Meer informatie en opgave op www.knnv.nl/epe-heerde of bij secretaris@epeheerde.knnv.nl
15/10 Cursus Wat te doen bij wildlifecrime?
Begin dit jaar hielden we eenzelfde cursus in Apeldoorn. Kon je toen niet
meedoen, dan is hier een nieuwe kans.
De GNMF (Gelderse Natuur- en Milieu Federatie) organiseert samen met de Academie Politie, Dier en Milieu de
eendaagse cursus Wildlifecrime. Doel van de cursus is dat deelnemers aanwijzingen van wildlifecrime leren herkennen
zodat je, als je dat wilt, een juiste melding kunt doen. Je leert ondertussen veel over een aantal dieren en
landschapsecologie. Kennis die je weer kunt gebruiken bij excursies en andere natuuractiviteiten. De cursus is inclusief
een digitaal te ontvangen cursusboek.
Meld je hier aan (IVN-Apeldoorn is aangesloten bij de GNMF)

Natuur nieuws
Groene Glimlach door Yvonne Zwikker: Hooibalenkunst
De tijden dat hooi door menskracht met behulp van een hooivork op een kar werd
getild liggen ver achter ons. Alleen schilderijen met deze idyllische taferelen resten
ons. Hoe idyllisch ze waren kun je ook afvragen.
De vooruitgang zorgt voor pakketten hooi waar geen hooivork meer aan te pas
komt. Soms zijn de balen bijna vierkant soms in de vorm van een rol of reuzenpoef.
Een hele enkele keer is het hooi nog zichtbaar maar meestal is het hermetisch
verpakt in glimmend plastic in de kleurvariaties: zwart, wit, lichtgroen en
legergroen.
>> Lees meer Groene Glimlach verhalen
Park Zuidbroek- zomer 2016
In 2010 was er spraken van enige verbazing over de aanwezigheid van een klein
plukje struikheide in het nog ruderale terrein bestemd als toekomstig parkgebied
voor de Wijk Zuidbroek. Het groeide toen in een veldje met overwegend
haarmossen. Van dit veld was medio 2008 de toplaag verwijderd en de bodem
bestond uit grof zand en fijn grind. Nu weer een poging om dezelfde waarneming te
willen doen. Uiteindelijk is het bloeitijd en daarmee de beste kans struikheide in
bloei te zien! Wat een dynamiek in dit parkgebied. Het is een komen en gaan van
diversiteit aan flora en fauna. (W.Kuijpers)
>> Lees verder
Planten op vakantie in Nederland
Voortdurend worden er in Nederland onopzettelijk zaden uit andere landen
aangevoerd. Ze komen mee als verontreiniging met bulktransporten van granen of
andere zaden, in zaaigoed, vogelvoer of in de potgrond van kamerplanten.
Daarnaast neemt menig vakantieganger floristische souvenirs mee naar huis.
Planten die uit deze zaden groeien kunnen hier alleen op vakantie zijn, maar soms
blijven ze. >> Lees verder (bron: FLORON)

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.

