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Intro
Bij de foto
De Natuurgidsenopleiding deel 2 kan weer live. Momenteel wordt hard gewerkt aan het oefenen met werkvormen. De
omgeving van het Praktijk Centrum Bomen is daarvoor ideaal.
Heb je ook een mooie foto (formaat circa 1:4) voor de kop van de nieuwsbrief? Liefst gerelateerd aan een seizoen of
activiteit. Stuur hem op.

Activiteiten agenda
Hoera! Er zijn zowel binnen als buiten weer live bijeenkomsten mogelijk. Maar houd rekening met de 1,5 meter maatregel
en de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid.
7/7: Opening Speurneuzen in Stadspark Berg& Bos
Op woensdagmiddag 7 juli om 14.00 uur gaan we samen met Accres de Route
app Speurneuzen in Stadspark Berg & Bos officieel lanceren op de speelweide
van Berg & Bos. Naast 'natuurlijk spelen' is er nu ook de verbinding met de natuur.
Idee en teksten van de route zijn hoofdzakelijk van Yvonne Zwikker.
Kinderburgemeester Jorn doet de officiële opening.
Vanuit IVN zal Yvonne Zwikker het woord voeren, vanuit Accres zal Carla
Maessen, directeur Accres, dat doen. Iedereen is van harte welkom!
14 juli: Opening speeltuin Talmastraat
Op 14 juli om 14.30 uur wordt de speeltuin aan de Talmastraat officieel geopend.
Accres organiseert een wateractiviteit voor kinderen in de speeltuin om de
opening te vieren. En zal er een ijscokar zijn die ijs uitdeelt om dit bijzondere
moment te vieren. Dus nodig vooral alle kinderen die je kent uit om even langs te komen.
Dit project is gerealiseerd samen met Jantje Beton, Accres en IVN (landelijk en lokaal). IVN-Apeldoorn gaat regelmatig
natuurlessen verzorgen op de Emmaschool en Meester Lugtmeijerschool.
14 juli: Werk/projectgroepen overleg
Op de agenda: bijpraten na de corona pauze, onderling ervaringen en informatie uitwisselen. En suggesties voor de
herstart in september en het globale jaarplan voor 2022. Gezien de nog geldende corona-maatregelen is het overleg voor 1
coördinator/contactpersoon per werkgroep. Heb je ideeën of bespreekpunten? Mail ze naar de secretaris.
22 augustus: Slootjesdag op avontuur langs de waterkant!
Wil je meedoen aan de Apeldoornse Slootjesdag dan ben je tussen 14.00 en
17.00 uur van harte welkom bij de vijver van Het Woldhuis, Woldhuis 11,
Apeldoorn.
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen die middag met hun (groot)ouders,
vriendjes, vriendinnetjes, ontdekken hoe bijzonder het leven is in schijnbaar
doodgewoon vijverwater. IVN gidsen helpen je om deze vragen te beantwoorden.
We zoeken nog enkele IVN gidsen. Informatie en aanmelden kan bij Marieke
Sprey, tel. 06-572 392 21.
>> Lees meer
Begin september: Bijeenkomst voor IVN excursie gidsen. Meld je HIER aan.
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. Het idee is om in september weer te starten met de cyclus van derde zondag in de maand
IVN-excursiedag. Alle maanden zijn inmiddels ingevuld met organisatoren. We zoeken wel nog gidsen die naast de
organisatoren willen meedoen. Ook omdat de groepen kleiner zullen zijn om voldoende afstand te kunnen houden.
In september willen we fysiek met elkaar te kunnen samenkomen voor een startmoment en later in de herfst voor de
voorbereiding van 2022. Meld je aan als je mee wilt doen via excursies@ivn-apeldoorn.nl. Wij hebben er weer zin in.
(Ronald Duin)

Nieuws uit de vereniging
Welkom nieuwe leden
Nieuwe leden/vrienden: Job Ausems, Ton Diks, Mark Sandmann, Gert van ’t Hul,
Madeleine van Vliet.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Praktijk Centrum Bomen beperkt beschikbaar in juli/augustus
In week 29 (19 t/m 23 juli) wordt, als het weer het toelaat, het asbestdak van het
hoofdgebouw gesaneerd. Aansluitend aan de asbestsanering gaat er binnen
(zoals kantine en keuken) verbouwd worden. Als het goed is moet deze
verbouwing eind augustus afgerond zijn. Hierdoor zal het pand beperkt
toegankelijk zijn.
Vooralsnog zijn er geen problemen met de huidige activiteiten in de IVN agenda.
De weken vanaf 19 juli tot en met eind augustus zijn in de IVN agenda
geblokkeerd. Wil je toch iets plannen, neem dan even contact op met Hans
Hogenbirk.
Overigens liep het gebouw nogal wat schade op na het noodweer van half juni.
Gelukkig moet het dak toch worden vervangen. Een geluk bij een ongeluk. Wel
jammer van al die oude bomen die zijn omgewaaid.
Waar zijn de bat detectors??
We zijn op zoek naar de 3 (?) batdetectoren van IVN-Apeldoorn. Volgens de laatste informatie zijn die het laatst gebruikt in
2019 voor de workshop vleermuizen.
Heeft iemand een idee bij wie of waar ze zijn gebleven? Mail even naar Hans Hogenbirk als je ze hebt of er iets van weet.
Groenvoer digitaal ontvangen?
Wil je Groenvoer, ons ledenblad, uitsluitend digitaal ontvangen? Dat kan en het scheelt papier gebruik en een fysiek
bezorgadres. Meld je dan aan via ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl. Via de IVN Nieuwsbrief informeren we wanneer de
nieuwste editie beschikbaar is.
Foto’s van activiteiten
Mocht je de komende weken betrokken zijn bij een IVN-activiteiten waar je foto’s van kunt maken: doen!!!
Die kunnen dan in het middenblad van Groenvoer. De foto’s graag liggend en minimaal 1 mb. Vermeld ook wie de
fotograaf was en wanneer en waar de foto is genomen.
Opsturen naar groenvoer@ivn-apeldoorn.nl. Bedankt namens de redactie.
Ontdek fietsend duurzaam Apeldoorn
De werkgroep Routes heeft op verzoek van energiecoöperatie De A een fietstocht
met thema gemaakt door cultuurhistorie en natuur van Oost Apeldoorn en
Weteringsebroek. De route is op verschillende historische kaarten geprojecteerd.
Je ziet dat er veel veranderd is maar soms herken je het verleden in het heden. Op
de route liggen voorbeelden voor een duurzame toekomst. Gerard Voetdijk heeft
een presentatie gehouden voor de leden van de A. Ook is contact gelegd met de
Fietsersbond en het Waterschap.
Je kunt de route fietsen via de IVN Routes app.
Ruimte voor Erfgoed
Ruimte voor Erfgoed, is het maandelijkse bulletin van het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA), waar IVN-Apeldoorn ook bij is
aangesloten. Het bulletin bevat actuele nieuwtjes over erfgoed in Apeldoorn en omgeving. Heb je interesse in erfgoed in en
rond Apeldoorn? Abonneerje dan gratis op Ruimte voor Erfgoed en je ontvangt hem elke maand in je mailbox.
In het laatste nummer wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de erfgoedagenda, het raadplaatje, een artikel uit het
Geheugen van Apeldoorn en wordt de historie van Apeldoorns Belle Epoque beschreven.
>> Lees meer en meld je aan voor de nieuwsbrief (https://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/ruimte-voor-erfgoed/)

Ook meedoen?
Excursies gidsen?
Wil je weer publiek begeleiden via excursies? Na de zomer starten we de voorbereidingen. Meld je HIER aan.
Gezocht: Natuurgidsen als enthousiaste natuurmentor
In september gaat de Natuurgidsenopleiding deel 1 (NGO-1) weer van start. Doel
ervan is de natuurkennis- en ervaring te verdiepen van aankomende Natuurgidsen. Deelnemers volgen gedurende een jaar individueel natuurcursussen en
doen o.a. de NGO-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 te trappelen om aan de
slag te gaan. Dat kan niet zonder natuurmentor. We zoeken ervaren natuurgidsen
die hun enthousiasme willen overbrengen aan nieuwe aankomende Natuurgidsen.
Spreekt het je aan? Neem voor nadere informatie contact op met Ten Gevers.

Hulp gezocht bij Apeldoornse Slootjesdag!
Voor de Slootjesdag op zondag 22 augustus van 14.00 - 17.00 uur, zoeken we nog ik hulp om kinderen en ouders te
helpen bij uitleg, verdelen van schepnetjes en het determineren van waterbeestjes.
Voorbereiden vanaf 13.00 uur. Je krijgt na aanmelding het draaiboekje en je bent verzekerd van een super mooie middag!
Info en aanmelden bij Marieke Sprey, sprey.marieke@gmail.com, tel. 06-572 392 21.
Parken in Apeldoorn
Om Apeldoorners bewust te maken van de grote hoeveelheid kleine en grotere
parken in en grenzend aan Apeldoorn is een groepje IVN-ers bezig met de
beschrijving van al die groene oases.
We zijn al een heel eind, maar zoeken nog wat hulp.
Wie vindt het leuk om informatie van maximaal 1 A4 te verzamelen over
Beekpark, Goudvink in Ugchelen, begraafplaats Heidehof en /of Paleispark. Het
gaat om de beknopte geschiedenis, inrichting van het gebied en het gebruik van
de groene ruimte. Het hoeft geen fraaie tekst te worden als we gegevens maar op
papier hebben.
Reacties kunnen naar yvonnezwikker@gmail.com.
Help mee het Zwitsal terrein te vergroenen
Het Zwitsal-terrein in Apeldoorn is het voormalige fabrieksterrein van Zwitsal. 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 gaat IVN 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
Online workshop Levende tuinen goed verlopen
De online workshop Introductie levende tuinen is naar alle tevredenheid van de bijna 60 deelnemers succesvol uitgevoerd.
ste
de
Aan de uitvoering deden 8 natuurgidsen mee. In mei vond de 1 online avond plaats. In juni de 2 avond. Beide avonden
stonden acties centraal om een tuin beter af te stemmen op de voortplanting, het voedsel en voldoende beschutting voor
vogels, kikkers, vlinder, bijen en egels.
Alle deelnemers hebben ondertussen nieuwe plannen gemaakt voor meer leven in
hun eigen tuin.
Tuin in beeld van start
Deze maand kregen de 18 IVN en KNNV leden die meedoen aan het wildcamera
project van de Gemeente Apeldoorn de instructie. Zij gaan ervoor zorgen dat acht
wildcamera’s steeds een maand in een andere tuin komen te staan.
Doel is niet alleen een inventarisatie van zoogdieren die in achtertuinen
voorkomen, maar ook om burgers te betrekken bij natuur en biodiversiteit in en om
de stad. Gedurende het gehele traject worden de deelnemers ondersteund vanuit
de gemeente. Nu en dan wordt een overleg gehouden om onderling informatie uit
te wisselen.

Natuurnieuws
Jac. P. Thijsse: aartsvader van de natuurbescherming
IVN Natuureducatie heeft de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs gewonnen. De
campagnes en natuuractiviteiten van IVN zijn in coronatijd ontzettend belangrijk,
oordeelt de jury in haar rapport: ‘Voor veel mensen biedt een groene leefomgeving
troost, rust, inspiratie en gezondheid.’ Onderwijzer Jac. P. Thijsse stond in de
negentiende eeuw aan het begin van de Nederlandse natuurbescherming. Hij nam
zijn leerlingen mee de natuur in en overtuigde Nederland ervan dat bloemen,
kevers en vogels het beschermen waard waren.
>> Het werd een item in het NOS journaal. En ook het Historisch Nieuwsblad
besteedde er aandacht aan, zoals blijkt uit dit artikel
Ideetje?
Zutphen is een mooie bestemming om tijdens een fietstocht even op een terrasje te gaan zitten. En als je er dan toch bent
is het leuk om even binnen te kijken bij de Winkel Geluksvogels (Schupstoel 5, Zutphen). Een feest voor elke natuur
liefhebber. Of zoals ze het zelf zeggen: ‘Onze avonturenwinkel bevindt zich in de prachtige Hanzestad Zutphen. Liefdevol
gevuld met alles waar de vogel- en natuurliefhebber gelukkig van wordt’.
Vogelgebied gezocht?
Vogelaars opgelet! Chris van der Heijden, zelf fervent vogelaar, heeft de website www.birdingplaces.eu opgericht, waarop
meer dan 450 vogelgebieden in Nederland en meer dan 2500 in heel Europa staan.

Fotohoek
Op een warme, vooral bewolkte dag met af en toe
een fikse bui, liet deze kikker zich zien toen de zon
even doorbrak in de levenstuinen van Groot
Hontschoten in Teuge.
Natuurgroet van Roely Smit

In het kader van de oranjekoorts hebben ook de elfjes hun bankjes
geverfd: vermiljoenzwam op berkenstam.
Groet, Janneke Niessen

Colofon
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)

Meer informatie vind je op www.ivn-apeldoorn.nl en op OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn)

