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Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 februari opsturen of gebruik OnsIVN

Intro
Bij de foto: Dit kom je tegen als je – bij zonnig weer - de route ‘Op zoek naar moeflons’ wandelt in het Nationale Park de
Hoge Veluwe. Deze route werd in 2021 het vaakst gedownload. Wandel de route via de IVN Routes app.

Activiteiten agenda
Binnen- en buitenactiviteiten zijn weer mogelijk met in achtneming van de algemene basisregels. Houdt 1,5 meter afstand en
draag bij verplaatsen binnen een mondkapje. >> Meer informatie op OnsIVN.
28-30/1: Nationale tuinvogeltelling 2022
De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste citizen science project van Nederland. Vogelbescherming organiseert de telling
samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Helaas kon ‘onze’ cursus tuinvogels niet doorgaan. Je kunt als voorbereiding op de Tuinvogeltelling meedoen met de
webinar over de tuinvogelstelling (op 27/1 via Zoom). Of volg de online IVN cursus over Tuinvogels.
5/2: Natuurbeheer (Venel) in de omgeving van Apeldoorn
19/2: Natuurbeheer (Venel) bij Staatsbosbeheer
20/2: Excursie landgoed Bruggelen
Een ontdekkingstocht van ongeveer 3 km (2 uur) door het landgoed Bruggelen en
het Herenhul met een historisch tintje. Een uitnodiging voor wie naar buiten wil en
een beetje cultuur wil snuiven.
De wandeling is onder voorbehoud i.v.m. de corona maatregelen. Daarom is opgave
verplicht via:aanmelden-bruggelen@ivn-apeldoorn.nl. Mocht de excursie niet
doorgaan, dan ontvangen de aanmelders hierover bericht.
Maart: Je kunt nog starten met Natuurgidsenopleiding deel 1
Wel eens gedacht: natuurgids worden, dat is iets voor mij? Voor mensen die het interessant vinden om de natuur te beleven
én anderen daarvoor enthousiast te maken organiseert IVN Apeldoorn de natuurgidsenopleiding. In maart start een nieuwe
groep NGO-1. Heb je al verschillende cursussen van IVN Apeldoorn gevolgd, dan ben je klaar voor deze NGO-1.
Er zijn nog 2 plaatsen vrij. Na de NGO-1 kan je volgend jaar de NGO-2 volgen en het diploma IVN Natuurgids halen. Omdat
de natuurcursussen in 2022 al vol zitten, moet je wel al eerder een aantal cursussen hebben gevolgd.
>> Lees meer informatie over de NGO-1 of mail naar ngo-1@ivn-apeldoorn.nl
5/3: Natuurbeheer (Venel) in de omgeving van Apeldoorn
20/3: Excursie Sporen in het landschap van Kroondomein Het Loo
Een geologische wandeling van ongeveer 2,5 uur over 6,5 km door de Hoog
Soerense Bossen van Kroondomein Het Loo. Tijdens de excursie zullen wij
verschillende (letterlijke!) hoogte- en ook dieptepunten in het landschap tegen
komen. Opgave verplicht via mail: aanmelden-kroondomein@ivn-apeldoorn.nl
Deel IVN activiteiten op Facebook/Instagram
Maak je gebruik van Facebook of Instagram? Deel dan aankondigingen van IVN
activiteiten en doe eventueel verslag als je hebt meegedaan. Op die manier brengen
we IVN nog meer onder de aandacht zodat jong en oud beleven hoe leuk, gezond
én belangrijk natuur is.

Nieuws uit de vereniging
Welkom nieuwe leden: Annelies de Jong (was vriend nu lid), Tjeerd van de
Polder, Irene Boersma (gastlid), Janice Heijs, Karin Voortman, Kees Hulsteijn,
Sylvia van Ark.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Uitgestelde nieuwjaarswens
Als afsluiting van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet blikken verschillende vrijwilligersorganisaties uit Apeldoorn via een
filmpje op YouTube terug op het afgelopen jaar en kijken ze vooruit naar het nieuwe jaar. IVN-Apeldoorn deed ook mee.
Het Cursushuis presenteert het Inspiratieboek IVN werkvormen in de praktijk. Voor elke IVN'er die met groepen bezig is.
>> Lees meer op OnsIVN
Corona maatregelen versoepeld.
Vanaf 25 januari zijn de coronarichtlijnen vanuit de Rijksoverheid versoepeld. Groepsactiviteiten van IVN zijn weer mogelijk.
Tips: Organiseer bijvoorbeeld zelf eens een ledenactiviteit. Dat kan een bijeenkomst in het IVN lokaal zijn, een digitale lezing
of een filmpje over Apeldoorn. Maar ook een wandeling in een jouw bekend gebied of loop eens een IVN route na (en meld
evt aanpassingen via routes@ivn-apeldoorn.nl)
Informeer de leden tijdig via de IVN Nieuwsbrief.
IVN Klimaatcursus- de groene verandering
In 2020 en 2021 is door veel betrokken vrijwilligers hard gewerkt aan deze nieuwe IVN-cursus. Inmiddels is op 9 plekken in
het land een fysieke cursus en 11 keer een online cursus georganiseerd. Meer dan 350 cursisten hebben de cursus met een
persoonlijk klimaat-actieplan afgerond en 20 klimaattrainers staan klaar om als inhoudelijke experts de klimaatcursussen te
ondersteunen. 2022 zetten we ons in voor klimaateducatie met nog meer impact. Ons doel is urgent en ambitieus. We willen
30 klimaatcursussen aanbieden en zijn op zoek naar cursusorganisatoren. IVN afdelingen maar ook andere organisaties of
particulieren zijn welkom om met ondersteuning van IVN de klimaatcursus online of offline aan te bieden.
Zet 10 december 2022 alvast in je agenda. IVN organiseert dan een symposium klimaateducatie.

Ook meedoen?
Maak je goede voornemens voor het nieuwe jaar en zet jij je ook in voor IVN-Apeldoorn? Hier zijn wat suggesties
IVN Contactpersoon huisvesting
IVN kan 's avonds gebruik maken van het Praktijk Centrum Bomen. De IVN
contactpersoon huisvesting is aanspreekpunt voor de gebruikers van het lokaal en
de office manager van het Praktijk Centrum Bomen.
De benodigde tijd is beperkt. Eigen initiatief is uiteraard mogelijk en wordt op prijs
gesteld. Echt een taak voor iemand die wel iets wil doen voor IVN, maar er niet
teveel tijd aan wil/kan besteden.
>> Lees meer en reageer
Natuurmentor bij NGO-1
In maart gaat weer een nieuwe groep van aankomende Natuurgidsen van start met
de NatuurGidsenOpleiding (NGO). Doel van NGO-1 is de natuurkennis- en ervaring
te verdiepen. Deelnemers volgen gedurende een jaar natuurcursussen en doen
onder andere 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 inmiddels te trappelen om aan de
slag te gaan. Dat kan niet zonder natuurmentor. We zoeken natuurgidsen die hun
enthousiasme willen overbrengen aan nieuwe aankomende Natuurgidsen. Spreekt
het je aan? Neem voor nadere informatie contact op met Ten Gevers.
Coördinator werkgroep PR
De PR activiteiten worden door diverse IVN leden (tbv website, social media,
regionale media, nieuwsbrief, folders en flyers) uitgevoerd. Maar één aanspreekpunt
voor alle PR activiteiten van IVN-Apeldoorn naar/van bestuur, de diverse IVN
werkgroepen en voor mensen van buiten IVN zou wel fijn zijn. Het verwachte
tijdbeslag is 1 à 2 uur per week. Echt een functie waar je je creativiteit en ideeën in
kwijt kunt om IVN Apeldoorn nog beter te kunnen promoten.
>> Lees meer en reageer
En er zijn meer mogelijkheden: zie www.ivn-apeldoorn.nl in het menu Vacatures)
 Secretaris
 Leden voor de werkgroep Lezingen
 Projectteam Groenplan Apeldoorn zoekt versterking
 Leden voor de werkgroep Natuur in de Zorg
 Doe mee in de IVN Natuurgidsen pool

Meedoen?
Wil je zelf filmpjes, vlog of blog maken over de omgeving van Apeldoorn? IVN heeft een eigen YouTube kanaal, maar de
filmpjes kunnen ook op onze Facebookpagina of Instagram worden gepubliceerd. Neem contact op met Hans Hogenbirk.
Of misschien wil je wel een bijeenkomst online organiseren. Bekijk dan de training Online Bijeenkomsten, waarin Marit en
Kim je binnen 25 minuten laten zien wat je nodig hebt om van een online bijeenkomst een succes te maken.

Biodiversiteit in de gemeente Apeldoorn
Bij grote dromen horen goede vrienden
IVN is als organisatie heel goed bezig, maar ondertussen gaat het met de natuur in
Nederland steeds slechter. ‘De biodiversiteit neemt nog steeds af. We roeien als het
ware tegen de stroom in’, zegt Jelle de Jong, algemeen directeur van IVN. Onze
toekomstvisie is ondubbelzinnig: vol inzetten op het herstel van de verbinding tussen
mens en natuur. Het gaat om niets minder dan systeemverandering, om een
maatschappelijke transitie, en dat betekent dat samenwerking met andere partijen
essentieel is.
De boomklever is gekozen tot soort van Apeldoorn. Tot de zomer van 2022 staat dit
mooie vogeltje symbool voor groen Apeldoorn en zijn er verschillende activiteiten
rondom het ontdekken van, kijken naar en helpen van de boomklever.
>> Lees meer en doe mee.
Wie maakt de mooiste nestkast?
De start van de Boomklever als soort van Apeldoorn was erg succesvol. Naast de
medewerking van de gemeente voor publiciteit en uitgiftepunt waren de
oorspronkelijke 100 pakketten binnen drie dagen besteld. Daarom zijn er met spoed
nog 40 pakketten bij besteld. De bestellingen kwamen vanuit de gehele gemeente
van Klarenbeek en Beekbergen tot Uddel. Mooi dat zoveel basisschoolkinderen de
kerstvakantie besteedden aan het timmeren van een nestkastje.
De beoordeling vindt volgende week plaats samen met de gemeente. Dus volgende
maand: De winnaar is……..
De kastjes hangen we aan het eind van de winter met boswachter en wijkbeheerders
op in en om de stad. (Ronald Duin)
Vlindereitjes in de heemtuin
Leden van de KNNV-insectenwerkgroep zochten de sleedoornstruiken in de IVNheemtuin af naar de eitjes van de sleedoornpage. In het begin van de ochtend
maakte rijp op bepaalde takken het speurwerk extra moeilijk. De witte eitjes hebben
immers de afmeting van een speldenknop. Met de uiteindelijke oogst van 26 eitjes
waren alle aanwezigen zeer tevreden. In jaren zijn er niet zoveel eitjes genoteerd.
Vooral op de nieuwe uitlopers nog zonder korstmossen waren de eitjes te vinden.
Het blijft een wonder dat deze eitjes acht maanden weer en wind trotseren voordat
er een rupsje uit kruipt. Als alles tenminste goed gaat.
De groenwerkers van de gemeente maakten het de sleedoornpage-eitjes-tellers dit
jaar wel makkelijk langs de Mheenlaan. Alle jonge sleedoorns zijn voorzien van een
gifgroen merk. Maar het kan ook zijn dat dit gifgroen voor de maaiers betekende:
afblijven niet wegmaaien. Het blijft trouwens iets bijzonders vlindereitjes tellen in de
winter, maar heel leuk om te doen. (Yvonne Zwikker)

Natuur online
Weidevogels filmpje (ca 5 min): Dit filmpje op YouTube hoort bij de les Weidevogels uit de Lessenbundel over de Zeeuwse
en Zuid-Hollandse Natuur.
Bomenfestival vlog: Korte filmpjes op YouTube over diverse bomen, zoals de berk, de linde, de grove den en de eik.
Onlinelezing: De wereld onder de vlinders; over het belang van een gezonde bodem
Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting neemt je mee in de wereld onder de
vlinders.
Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Microben,
springstaarten, regenwormen, mollen: allemaal leven ze in de bodem. Een
gezonde bodem helpt ons bij het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan
van koolstof, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van nutriënten. Maar het
bodemleven staat in Nederland onder zware druk.
>> meer informatie: www.onder-het-maaiveld.nl
Je kunt je tot 30 januari aanmelden via de website van KNNV Wageningen en
omstreken. Je krijgt de zoomlink dan op 1 februari toegestuurd.
Natuuracademie on line: Het Nederlandse landschap: Onze cursus
landschappen is volgeboekt en is er een wachtlijst. Via 24 lessen in 4 modules kun je toch al veel te weten komen over het
ontstaan van Nederland, de verschillende landschappen en hoe mensen die gebruiken.

Natuur- en ander nieuws
Bloembollen boost in Zuidbroek
Al jaren lag er de wens om in Zuidbroek grote hoeveelheden bloembollen in bermen
aan te planten. Dankzij een eenmalige financiële meevaller kon deze wens in
Apeldoorn Noord nu gerealiseerd worden. Maar liefst 595.000 bloembollen gaan
bloemenslingers vormen langs een aantal doorgaande wegen.
Structureel is er een budget voor botanische bloembollen in het Oranjepark. Andere
jaren zijn er botanische bloembollen geplant rondom bomen uit het budget van
bomen of de eikenprocessierups.
En soms is er financieel ineens een meevaller, zoals nu in de wijk Zuidbroek.
(Yvonne Zwikker)
Ooievaars op de vuilstort van Apeldoorn
Mijn man en ik waren bij Circulus, de vuilstort van Apeldoorn, om afval weg te
brengen. Toen ik naar een papier container liep hoorde ik ineens geklepper van
ooievaars boven mij.
Ik dacht eerst dat ik het niet goed hoorde. Maar toen ik omhoog keek zag ik twee
ooievaars op een lichtmast zitten. Ik zei het tegen een werkneemster van Circulus
en die wees mij op nog 2 andere ooievaars, die allebei op een andere lichtmast
zaten.
De vogels trokken zich niets aan van alle herrie en grote machines met grijpers die
vlak langs de lichtmast gingen. De werkneemster zei, dat als het later op de dag
rustiger werd, de ooievaars naar de vuilniszakkenstort gingen om daar lekkere
hapjes te zoeken. En, zei ze, er komen ook een aantal buizerds hier eten. Toen ik
de bomen aftuurde zag ik inderdaad een buizerd op de takken zitten. Je verwacht
eigenlijk niet om op een vuilstort leuke vogelsoorten te zien, maar vanuit hun
standpunt is het wel te begrijpen. Het is gewoon een lopend buffet!
(Carolien Londerman)
Madeliefje
Ook in de achtste editie van de FLORON Eindejaars Plantenjacht, stond – dankzij
het zachte winterweer - het madeliefje bovenaan. Hoe teer het madeliefje ook oogt,
dit stoepplantje overleeft in gazons, tussen de tegels en onder een flinke laag rijp.
Je moet erg je best doen om op een wandelrondje géén madeliefje tegen te komen.
Een rozetje van heldergroene, spatelvormige blaadjes met een duidelijke nerf. Het
blad wordt meestal tot vijf centimeter lang. Pak er eens een loepje bij: je ontdekt dat
de plant verspreid behaard is, en ziet met even speuren knoppen in sommige
bladoksels. Die kunnen uitgroeien tot nieuwe rozetten. Zo verspreidt het madeliefje
zich ook zonder zaad.
>> Lees verder
Ken jij Ruimte voor Erfgoed al?
Ruimte voor Erfgoed, is het maandelijkse bulletin van het Erfgoedplatform
Apeldoorn - waar IVN ook bij is aangesloten; natuur is immers ook erfgoed - 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 je mailbox.
In Ruimte voor Erfgoed wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de
erfgoedagenda, nieuwe historische uitgaven, nieuws en achtergronden, het
raadplaatje, een artikel uit het Geheugen van Apeldoorn en wordt de historie van
Apeldoorns Belle Epoque beschreven.
>> Lees meer en meld je aan
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Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)

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

