Nieuwsbrief IVN-Apeldoorn
Jaargang 13 nummer 6 – juni 2021
Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 juni opsturen of gebruik OnsIVN

Intro
Bij de foto
‘De temperaturen blijven voor ons nog wat achter maar de Pinksterbloem en het Oranjetipje hebben nu eenmaal een
gezamenlijke agenda’, schreef Willem Kuijpers. Voordeel van dat koude weer is dat de bloemen veel langer bloeiden.
Heb je ook een mooie foto? Liefst gerelateerd aan een seizoen of activiteit. Stuur hem naar nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl.

Activiteiten
Helaas nog geen live bijeenkomsten, maar het eind is in zicht. Nog even geduld en digitaal de natuur beleven.
Voorbereiding excursies gestart. Meld je aan als je excursies wilt gidsen.
We staan te trappelen om weer met geïnteresseerden bos, hei en veld in te trekken en over al het moois en
interessants van de natuur te laten beleven. Nu de pandemie over zijn hoogtepunt is het goed om hier weer plannen voor
te maken. Het idee is om in september weer te starten met de cyclus van derde zondag in de maand ‘ivn-excursie dag’.
Het programma wat we daarvoor eind 2019 maakten is ook nu weer de leidraad. Degenen die zich indertijd als
excursieleider voor najaar 2019 hebben gemeld benaderen we individueel. Daarnaast is het belangrijk dat er ook extra
ondersteuning is van andere gidsen omdat de groepen kleiner zullen zijn om voldoende afstand te kunnen houden.
Begin september hopen we fysiek met elkaar te kunnen samenkomen voor een startmoment en later in de herfst voor de
voorbereiding van 2022. Meld je vast aan via excursies@ivn-apeldoorn. Wij hebben er weer zin in.
(Ronald Duin)
 8 juni: De waterwereld van morgen. Een online duurzaamheidssymposium op World Ocean’s Day. >> Lees meer
 22 augustus: Slootjesdag. Het landelijke Slootjesweekend is van 11 t/m 13 juni. Gezien COVID maatregelen is
besloten de Apeldoornse Slootjesdag voor gezinnen uit te stellen naar zondag 22 augustus. We hopen dat de corona
maatregelen dan niet/minder aan de orde zijn. Locatie is als vanouds de vijver bij Het Woldhuis en de werkgroep
Scharrelkids hoopt er als vanouds een drukke, succesvolle en gezellige middag van te maken.
 Begin september: Bijeenkomst voor IVN excursie gidsen. (zie artikel hierboven) Meld je HIER aan.
 Nieuwe e-learning over bijen! In een half uur leren hoe jij jouw tuin of balkon bij-vriendelijker kan maken? Met de
e-learning ‘BIJ-leren’ leer je over de wilde bij; wat ze nodig hebben en hoe jij ze daarbij kunt helpen. Je krijgt praktische
tips zodat je jouw tuin of balkon snel en eenvoudig kunt omtoveren tot een oase voor wilde bijen.
 E-learing Moestuinieren. Je hoeft niet persé een moestuin te hebben om te moestuinieren? Wat dacht je van een
moestuin in de tuin, op het balkon of meedoen aan een gezamenlijke moestuin in de buurt. Enthousiasme is een goed
begin! De e-learning 'Stap voor stap moestuinieren' geeft je alle kennis die een beginnende moestuinder nodig heeft!
Deze korte online cursus helpt de beginnend moestuinder op weg.
 Natuurlessen over de wolf. In samenwerking met provincie Gelderland ontwikkelde IVN Gelderland natuurlessen over
de wolf. Dit lesmateriaal, met o.a. twee YouTube-filmpjes is gratis te downloaden na inschrijving
 Kijk online KNNV lezingen terug op Youtube
 Bekijk het educatieaanbod op de Natuuracademie Online.
 Digitale wandelworkshops. Om inspiratie op te doen en tijdens het wandelen meer van de natuur te genieten. Tips en
agenda in het intranet OnsIVN.

Nieuws uit de vereniging
Welkom nieuwe leden
Nieuwe leden/vrienden: Rayendo Borsboom
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
IVN en Corona
IVN kan bij het Praktijk Centrum Bomen de kantine gaan gebruiken. Deze voldoet
aan de richtlijnen en biedt meer ruimte dan de leslokalen. Er is een zitplaats voor circa 20 personen. Binnenkomen via de
ingang en vertrekken via de openslaande deuren. Waarschijnlijk kunnen we binnenkort weer activiteiten binnen gaan
houden. >> Lees hier de IVN richtlijnen m.b.t. corona

Speelse natuureducatie speelweide stadspark Berg en Bos
Op de speelweide in stadspark Berg en Bos zijn veel speeltoestellen te vinden.
IVN Apeldoorn werkt nu aan speelse natuureducatie op dezelfde speelweide
onder de naam ‘Speurneuzen gezocht’.
Accres, de beheerder van dit deel van het park heeft zeven nestkasten
opgehangen en er zijn bewerkte boomstammen geplaatst waarop kinderen
jaarringen kunnen tellen. De werkgroep routes brengt op een speciale manier 16
stops in beeld waardoor kinderen via de IVN Routes app aan de slag kunnen.
Groenvoer zomer editie
De zomereditie van Groenvoer is weer uitgekomen. Dit nummer staat in het thema
biotopen. Artikelen over o.a. vasthouden dat water, de bloemetjes buiten zetten,
de boomklever en op pad met Marian Schut in Nationaal Park De Hoge Veluwe.
Heb je Groenvoer nog niet in de brievenbus gehad, maar ben je wel nieuwsgierig
naar de inhoud? Je kunt hem ook digitaal lezen.
IVN is weer 1 Vereniging
3 mei keurden de stichting IVN en de Landelijke Raad van de vereniging IVN de
fusie tot één vereniging IVN goed. We zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan
functioneren als één organisatie: we hebben één naam, één missie, één
meerjarenplan, één jaarplan en ook de financiering is sterk verweven. Om ons ook naar de buitenwereld zo te presenteren
is de keuze gemaakt om weer terug te keren naar de oorspronkelijke juridische structuur.
De beroepsorganisatie en de vrijwilligersorganisatie van de landelijke vereniging zijn nu rechtstreeks aan elkaar
verbonden. De Landelijke Raad, als hoogste orgaan, is versterkt met een presidium en de bestuurder wordt ondersteund
door de commissie ledenzaken, bestaande uit ervaren IVN-bestuursleden. Daarmee is de verbinding tussen de landelijke
vereniging, de regionale organisatie van IVN met de – zelfstandig blijvende - lokale afdelingen verder versterkt.
>> Meer informatie in OnsIVN
‘Bronnen voor NME’: De digitale ‘boekenkast’
Vanaf 20 mei is de kennisbank voor natuur- en milieueducatie (NME) online met
ongeveer 600 bronnen en bijna twintig artikelen. Via deze website heeft iedereen
die, professioneel of vrijwillig, werkt aan educatie en/of onderwijs rond natuur,
milieu of duurzaamheid toegang tot de opgenomen NME-materialen en -teksten.
Vrij toegankelijk en te raadplegen voor ondersteuning van het eigen werk of, bijvoorbeeld, voor bijscholingsprogramma’s.
Dit systeem bevat nadrukkelijk niet concreet lesmateriaal.
Op de website kun je via de ‘kennisbank’ zoeken op auteur, titel, trefwoord et cetera. Daarnaast kun je op thema zoeken,
instellingen, een tijdlijn en noem maar op. >> Neem een kijkje op bronnen-voor-nme.nl
Nog meer bronnen: KNNV afdelingen publiceren jaarlijks enkele tientallen rapporten en publicaties. Deze zijn het
resultaat van b.v. inventarisaties die worden uitgevoerd. Het beleid van de KNNV is erop gericht om kennis en ervaring uit
te wisselen tussen afdelingen. Maar de bronnen zijn ook algemeen toegankelijk, b.v. voor IVN’ers .
>> Naar de KNNV Kennisbank

Ook meedoen?
Excursies
Wil je weer publiek begeleiden via excursies? Na de zomer starten we de voorbereidingen. Meld je HIER vast aan.
Gezocht: Natuurgidsen als enthousiaste natuurmentor
Dit najaar gaat weer een Natuurgidsenopleiding deel 1 (NGO-1) van start. Doel
ervan is natuurkennis- en ervaring te verdiepen als basis voor het werken als
Natuurgids. Deelnemers volgen gedurende een jaar individueel natuurcursussen
en doen o.a. de opdracht studiegebied. De Natuurmentor begeleidt hen bij vragen
over de natuur en het omgaan met het studiegebied. Welke steun en hoeveel is
afhankelijk van de behoefte. Deelnemers staan inmiddels te trappelen om aan de
slag te gaan. Dat kan niet zonder natuurmentor.
We zoeken ervaren natuurgidsen die hun enthousiasme willen overbrengen naar
nieuwe potentiële gidsen. Spreekt het je aan? Neem voor nadere informatie
contact op met Ten Gevers (t.gevers@solcon.nl).
Help mee het Zwitsal terrein te vergroenen
Het Zwitsal terrein in Apeldoorn is het voormalige fabrieksterrein van Zwitsal,
inderdaad van die babyzalfjes en dergelijke. Nu zijn er op het terrein verschillende
bedrijven en organisaties gevestigd. Zoals een echt fabrieksterrein kent het veel
steen en beton. Daar wil een groep enthousiaste gebruikers van het terrein
verandering in brengen. Zij zijn al gestart met het beplanten van verschillende
plekken en bakken en hebben dringend hulp en ondersteuning nodig. Vanuit het
groenplan gaan we actief meedenken aan de opzet en inrichting. We zoeken ook
mensen die het leuk vinden de handen uit de mouwen te steken en regelmatig
mee te helpen met het beplanten en onderhouden van delen van het terrein.
Wil je mee doen of meer weten. Neem even contact op met Ronald Duin. (foto: Maaike Schouwenaar)

Biodiversiteit in de gemeente Apeldoorn
Apeldoorn en de boomklever
Met het project ‘Gemeenten Adopteren Soorten’ adopteren zes Gelderse
gemeenten een plant- of diersoort die van nature thuishoort in de gemeente. Deze
adoptiesoort geeft een gezicht aan biodiversiteit en vergroot de betrokkenheid van
inwoners. Apeldoorn heeft er voor gekozen de boomklever als soort van de stad te
kiezen.
Doel van dit project is om door middel van de soort van de stad het bewustzijn voor
natuur en het belang van instandhouding en versterking van biodiversiteit te
vergroten. In een brainstormsessie met deelnemers van KNNV, IVN en de
gemeente zijn mogelijke activiteiten benoemd. Om de activiteiten vanuit het IVN te
ontwikkelen, begeleiden en uit te voeren is een klein werkgroepje gevormd van 4 leden met verschillende expertise:
Marieke Spreij, John van Heijningen, Yvonne Zwikker en Ronald Duin. De bedoeling is daar andere leden van IVN (en
KNNV) voor de uitvoering bij te betrekken. Ook meedoen? Neem contact op met Ronald Duin.
Flora en fauna in de Wijkkijker
Recent is de lente-editie van de Wijkkijker, het blad voor de buurt OsseveldWoudhuis, weer verspreid. In het voorjaarsnummer o.a. artikelen over flora en
fauna met foto’s van Michiel Visch van de Werkgroep Natuurfotografie en de
oeverzwaluwwand.
Als compensatie voor de aanleg van een zonnepark dat wordt ontwikkeld in de
hoek van de A50 en de spoorlijn naar Deventer zal er door de organisatie Statkraft,
die het zonnepark gaat aanleggen, 5 hectare natuur gerealiseerd worden,
aansluitend op landgoed Woudhuis.
>> Deze editie is tzt ook digitaal te bekijken

Natuurnieuws
Het verhaal van de Veluwe: Van vogels tot eikenbos: stikstof nekt leven op de Veluwe
Het gaat dramatisch met de Veluwe, ons grootste natuurgebied op land, blijkt uit een rondgang
van NU.nl langs wetenschappers. Veel eikenbos is op sterven na dood. Mezenjongen breken door
kalkgebrek hun pootjes in het nest. Heidevlinders en unieke bloeiende planten staan op de rand
van uitsterven. Oorzaak: stikstofvervuiling, decennialang.
>> Lees het artikel
Veldgids ecologisch bermbeheer
In deze veldgids worden diverse aspecten van ecologisch bermbeheer belicht: wat is het beste
maaibeheer, hoe ga je om met inzaaien en hoe houd je rekening met bijzondere planten en
dieren? In de veldgids komt het kort en bondig aan de orde. Het boekje gaat over beheer bermen,
maar er is veel leuke achtergrondinformatie over de bermen in te lezen. En ja, we wandelen en
fietsen toch allemaal vaak langs bermen. Leuk om er wat achtergrondinfo er over te weten. En
wellicht zijn er wel groot grondbezitters met bermen onder de lezers .
>> Bekijk de veldgids
De Vogelspotcast podcast: Online vogels luisteren
De Vogelspotcast zorgt ervoor dat je vanaf nu wat vaker omhoog kijkt! Wereldrecordhouder vogels kijken Arjan Dwarshuis
gaat wekelijks op vogelsafari met jeugdvriend Gisbert van Baalen, die nog geen kraai van een ekster kan onderscheiden.
Samen ontdekken ze de meest uiteenlopende vogelsoorten, aangevuld met veel beginnersvragen en mooie anekdotes.
Van de meest spannende natuurgebieden tot het park waar je dagelijks doorheen wandelt.
>> Volg de vogelspotcast of Volg de Vogelspotcast op Instagram
Heemtuin De Maten in mei

(met dank aan Janneke Niessen)
Leerlingen van school de Zonnehoek in het Matenpark maaien al een paar jaar rond deze tijd i.v.m. hun opleiding. Dit jaar
is kennelijk niet goed duidelijk geweest wat gemaaid kan worden, want de graslandbufferzone bij het broedvogeleiland is al
gedeeltelijk uitgemaaid bij aanvang van het broedseizoen! Foutje…. Bedankt!

Leven in je tuin
Niet alle groen is gunstig voor de biodiversiteit. Een olijfboom is leuk, maar
doet niets voor de insecten in deze regio. Hoe weet je welke planten inheems
zijn en wat je vooral niet in je tuin moet zetten?
Er zijn allerlei initiatieven en websites om je te helpen richting een paradijselijke
tuin voor jou én plant en dier. Natuur en Milieu Gelderland heeft er een paar op
een rijtje gezet.>> Meer informatie
Veldgids Lieveheersbeestjes voor Nederland en Vlaanderen
De Nederlandse bewerking van de veldgids lieveheersbeestjes is van IVN en
KNNV lid Gerrian Tacoma, waarover ze in Vroege Vogels een leuke toelichting
geeft.
(met dank aan Henk van den Ende)
Obsidentify vernieuwd
Gebruik je de populaire natuur-app Obsidentify? Deze app is een natuurherkenner in je broekzak: maak een foto met je
telefoon en herken meer dan 22.000 Nederlandse wilde dieren en planten. De nieuwe versie van de app daagt je uit om
deel te nemen aan challenges en laat jouw waarnemingen bijdragen aan soortenonderzoek.
>> Lees meer
The Hidden Life of Trees
Praten bomen met elkaar? Voelen ze pijn? Hebben ze een geheugen en een sociaal leven? Boswachter Peter Wohlleben
neemt je mee op ontdekkingstocht van een onbekende wereld.
>> Lees meer
Natuur kan ook erfgoed zijn.
Ruimte voor Erfgoed, is het maandelijkse bulletin van het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) - waar IVN Apeldoorn ook bij is
aangesloten - die actuele nieuwtjes over erfgoed in Apeldoorn en omgeving bevat. Heb je interesse in erfgoed in en rond
Apeldoorn? Abonneer je dan gratis op Ruimte voor Erfgoed en je ontvangt hem elke maand in uw mailbox.
In het laatste nummer wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het Herenhul, een herinneringseik in het raadplaatje, het
Geheugen van Apeldoorn en wordt de historie van Apeldoorns Belle Epoque beschreven.
>> Lees meer en meld je aan.
Tot slot
Een foto van de blauwe regen aan de Woudhuizer allee van Yvonne Zwikker.
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