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Intro
Bij de foto: Koningspark Kerschoten. Op 6 mei houden we daar een excursie. HIER lees je meer.

Activiteiten agenda
8/4: Lezing Vogelwerkgroep Oost-Veluwe
Op vrijdag 8 april organiseert Vogelwerkgroep Oost-Veluwe na een lange coronapauze een lezing, deze keer in de vorm van
een foto- en filmpresentatie over de natuur rondom Apeldoorn. In verband met de beperkte zaalruimte is aanmelden
verplicht.
>> Alle informatie staat hier
17/4: Boomkleverwandeling
Rondom deze soort van Apeldoorn organiseert IVN Apeldoorn een vogelwandeling
met speciale aandacht voor de boomklever. Samen met onze gidsen gaan we op
pad in het landgoed Woudhuizen en zij zullen je vertrouwd maken met alle geluiden
van de boomklever en andere vogels.
Wil je meewandelen? Meld je dan aan via boomkleverwandeling@ivn-apeldoorn.nl
(én vermeld het aantal personen).
>> Lees meer en geef je op
6/5: Ontdek Koningspark Kerschoten
Voor veel Apeldoorners is Koningspark Kerschoten onbekend terrein.
Vrijdagochtend 6 mei staat dit verscholen park, dat is aangelegd in de
wederopbouwperiode, centraal voor een voorjaarswandeling. De boomgroepen en
grasvelden liggen rondom vijvers. De woningen om deze vijvers zijn daar op een
speciale manier geplaatst, naar Scandinavisch voorbeeld. Water en een rijke
variatie aan boomsoorten zorgen voor biodiversiteit. Het voorjaar is een
aantrekkelijke periode om dit park te ontdekken. De wandeling van 1½ à 2 uur start
om 10.00 uur.
>> Lees meer en geef je op
13/5 Voorjaarswandeling Park Zuidbroek
Maak op vrijdagochtend 13 mei kennis met het voorjaar in het verrassende park
Zuidbroek, het jongste park in Apeldoorn. Nadat de contouren van het park in 2014
gereed waren, zorgt de natuur op onnavolgbare wijze voor verdere aankleding. In
het voorjaar ontwaakt de natuur. De voorjaarswandeling van een kleine 2 uur start
om 10 uur. Langs de route komen we een aantal ecologische aandachtspunten
tegen, zoals de tien Tiny Houses, een ecobosje, een zonnepanelen park, een wadi,
maar ook een bijzonder natuurlijk kunstwerk.
>> Lees meer en geef je op
15/5: Fietstocht Verduur-Samen (Wie werkt er mee?)
Op zondag 15 mei organiseert de Drie Ranken een fietstocht waarbij het thema
Verduur-Samen centraal staat. Tijdens de fietstocht kan iedereen ervaren wat er in
onze directe omgeving aan duurzame ontwikkelingen te zien zijn. Er wordt vanaf
11.00 uur individueel gestart vanaf de Drie Ranken in de Maten.
De fietsroute uit de IVN route app – Ontdek fietsend duurzaam Apeldoorn - is als
inspiratiebron gebruikt om een tocht samen te stellen die langs diverse projecten,

mooie natuur en cultuur voert. Naast IVN Apeldoorn verlenen deA, De Stadsakkers en de firma Zwamboon hun
medewerking aan deze tocht.
We zoeken voor deze dag 3 koppels elk bestaande uit 2 IVN gidsen die op een 3-tal vaste punten op de route uitleg
geven over de volgende thema’s:
1. Thema Natuurontwikkeling. Weteringsebroek bij picknick tafel en infobord met kievit.
2. Thema Cultuurhistorie. Huis De Lochem (nr. 52b) versus nieuwbouw bij Huis de Lochem.
3. Thema Parken / Verbindingszones / Waterhuishouding bij Wadi Ciroenvlinder / Rumbastraat.
Het eindpunt is bij de Drie Ranken waar de afsluiting is onder het genot van een hapje en een drankje verzorgd door
Zwamboon, een Apeldoorns bedrijf dat zich richt op de productie van vlees-opvolgers.
>> Gidsen graag vóór 1 mei aanmelden bij Karin Karlietis. Er is een mogelijkheid om de fietstocht te verkennen voor 15 mei.
Tm 30 juni: Boomklever Fotowedstrijd
Wie maakt de mooiste boomklever foto van Apeldoorn? IVN-Apeldoorn organiseert een fotowedstrijd over dit mooi vogeltje
als soort van de stad. Daarmee is de boomklever ambassadeur voor de natuur en biodiversiteit van Apeldoorn. Iedereen uit
de gemeente Apeldoorn kan meedoen.
Je stuurt je mooiste boomkleverfoto voor 30 juni 2022 naar boomklever@ivn-apeldoorn.nl.
>> Lees hier meer over de wedstrijd, de beoordeling en de voorwaarden.

Nieuws uit de vereniging
Welkom nieuwe leden: Nelleke Jacobs, Herman Jongen, Yvon van Meer, Freddy
Bruggemans, Maarten Beisgterveld, Marieke Robers
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Werkzaamheden bij Praktijk Centrum Bomen.
Vanaf 30 mei t/m 16 juni 2022 gaan ze bij PCBomen op het terrein met de weg en
de parkeerplaatsen aan de gang. Hierdoor zullen de parkeerplaatsen bij PCbomen slecht/niet bereikbaar zijn in die periode.
Het pand / de ruimtes zullen wel bereikbaar blijven.
Dat wordt dus zoveel mogelijk op de fiets komen en/of in de wijk parkeren.
e

1 IVN Ledencafé succesvol
Maandagavond 28 maart hielden we het eerste IVN ledencafé. Zo’n 50 nieuwe
leden en oudgedienden en alles wat daartussen zit volgden de presentatie van
Carolien Londerman over het vliegend hert. Zij doet al 10 jaar waarnemingen en
vertelde enthousiast hoe die toch wel zeldzame kevers leven. De natuurquiz ‘in het
wilde weg’ leverde veel hilariteit op. Daarnaast was er voldoende ruimte om elkaar
weer te spreken en belevenissen uit te wisselen.
25e Tuiny Forest in Apeldoorn
11 maart hebben vrijwilligers van IVN-Apeldoorn het 25e Tuiny Forest aangelegd
bij Image Builders in Apeldoorn. Deze winter hield IVN Apeldoorn een actie waarbij
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bedrijven en particulieren een pakket plantgoed ontvingen in ruil voor 6m aan
parkeerplaats of grond. Het pakket bevat een aantal inheemse boompjes en
struiken en zaad voor een bloemrijke strook. Zo wordt de verstening
teruggedrongen en de natuur een handje geholpen. Met name op
bedrijventerreinen vergroot dat de klimaatadaptie en wordt de omgeving een stuk
aantrekkelijker. Bij Image builders zijn zelfs twee Tuiny Forest aangelegd. Zij geven
straks schaduw aan de gevel en een prettige lunchplek voor de medewerkers. De
directie heeft namelijk besloten om naast het Tuiny Forest een picknickbank te
plaatsen. Sustainability manager Sanne Vincenten is blij met dit initiatief: ‘Als bedrijf zijn we best actief bezig om ons proces
te verduurzamen. Deze actie sluit daar goed bij aan en ons pand krijgt er een aantrekkelijker uitstraling door’. Zo makkelijk
kan het zijn. Komend najaar houdt IVN-Apeldoorn een vervolg op deze actie.
>> Neem voor meer informatie contact op met Ronald Duin – 06 54958333
Voorjaarsnummer Groenvoer
Wil je meer te weten komen over groenbemesters of over de concurrentie tussen
wilde en sociale bijen lees dan het voorjaarsnummer van Groenvoer. Vroeg je je
altijd al af wat voor bijzondere moestuin tussen de stenen flats in de nieuwe
Havenbuurt stand weet te houden en werkt aan biodiversiteit in het centrum, ga er
eens kijken? De werkgroepen Scharrelkids, Heemtuin, Natuurgidsenopleiding en
Publiciteit geven een inkijkje in hun opzet en activiteiten. Verbaas je over vreemde
fenomenen op bomen en vooral: ga in dit jaargetijde op pad. Maak een keuze uit een
van de vele wandelingen op de IVN Routes App. Je vindt de Top-10 op de
middenpagina’s.
>> Lees Groenvoer voorjaar 2022 of lees deze aflevering als flipbook

VENEL gereedschap weer schoon
Elk jaar sluit werkgroep VENEL (landschapsonderhoud) het seizoen af met een soort grote schoonmaak. De kar en de
gereedschapskisten gaan een keer helemaal leeg. Alles wordt geteld, schoongemaakt en zo nodig gerepareerd dan wel
weggegooid. De kar met materialen mogen worden opgeslagen inde schuur bij IVN Het Woldhuis.
De data voor het seizoen 2022/2023 staan inmiddels alweer op www.ivn-apeldoorn.nl. Graag tot ziens in het nieuwe
werkseizoen.
IVN lanceert vier nieuwe IVN Trektochten!
Ervaar vanaf deze lente vier nieuwe meerdaagse trektochten door Nederlandse natuurgebieden! Een koninklijke route in
Apeldoorn, de eerste trektocht per fiets door Hollandse Duinen, een glooiende duinroute aan zee in Zuid-Kennemerland of
natuurinclusief wandelen in De Maasduinen. Wat spreekt jou aan?
>> Ontdek de nieuwe IVN Trektochten
Bomen zijn hot ook in Limburg
Het District Limburg, overkoepelend over 34 afdelingen, wist dat IVN afdeling
Apeldoorn al jaren een Bomencursus aanbiedt. Zij vroegen of wij hen konden helpen
met een cursusplan van een Bomencursus. Zij zouden erg geholpen zijn met
informatie over de lesonderwerpen zowel theoretisch als praktisch en de
lesmaterialen. Het team van de Bomencursus heeft ook dit keer weer alles
opgestuurd, dat hen kan helpen. Landelijk is de Bomencursus in ontwikkeling naar
aanleiding van een verzoek vanuit het Apeldoorns docententeam.

Ook meedoen?
Zet jij je ook in voor IVN-Apeldoorn? Hier zijn wat suggesties
Kom jij het cursusteam Wilde Planten versterken?
Altijd al wat meer over Wilde Planten willen weten? Dat kan als je je aansluit bij het team Cursus Wilde Planten. Je kunt dan
gratis de cursus meelopen in ruil voor versterking van het team op termijn. Op dit moment zijn we bezig met de
voorbereidingen van de cursus in het voorjaar. Als je interesse hebt, kun je al vast meekijken. Mail naar Janneke Niessen.
Team Cursus Wilde Planten, Annet, John, Wolter en Janneke
Natuurmentor bij NGO-1
In maart gaat 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.
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.
Secretaris
Wie meldt zich aan? Hein Hillen doet het secretariaat nog tot eind dit jaar, dus dan is er ruim tijd om in te werken.
De benodigde tijd is wisselend en afhankelijk van je eigen invulling. Reken op gemiddeld 4 à 6 uur per week, verdeeld over
de dagen van de week, voor de dagelijkse werkzaamheden (lezen en beantwoorden van mail). Incidenteel is wat extra tijd
nodig, bijvoorbeeld voor het maken van jaarplan en jaarverslag. Maandelijks is er een bestuursoverleg waar je het verslag
van maakt. Uiteraard krijg er hulp van anderen indien nodig en gewenst.
Interesse of meer weten? Neem contact op met Hein Hillen
>> Lees meer over de taken van de secretaris
Help mee het praktijk centrum bomen te schilderen
Weer eens heel iets anders: Om iets terug te doen voor ons gebruik van het Praktijk Centrum Bomen (PCB), willen we de
buitenkant van het gebouw gaan schilderen. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk in een weekend in mei/juni. De exacte datum is
mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Je kunt natuurlijk ook voor een paar uur meedoen. Wil je meedoen, geef je
dan alvast op. Dan houden we je op de hoogte.
>> Meld je aan via lokaalbeheer@ivn-apeldoorn.nl
We zijn altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers
Meld je aan bij één van de werkgroepen of via secretaris@ivn-apeldoorn.nl.
Secretaris
Projectteam Groenplan Apeldoorn zoekt
versterking
Bestuurslid
Leden voor de werkgroep Natuur in de Zorg
Coördinator werkgroep PR
Doe mee in de IVN Natuurgidsen pool
Leden voor de werkgroep
of kijk op de website in het menu Vacatures.
Lezingen

Natuur- en ander nieuws
NIEUW: fotografiegids planten & paddenstoelen
Planten en paddenstoelen vind je overal, je hoeft er je tuin niet eens voor uit. Met hun
enorme verscheidenheid vormen ze een eindeloze bron van inspiratie. Geen wonder dat
planten en paddenstoelen zeer populaire onderwerpen zijn voor een natuurfotograaf! De
hoogste tijd voor een boek dat helemaal gewijd is aan deze soorten.
Dat er niet één weg naar Rome is, bewijzen de 12 auteurs van het boek Fotografiegids
planten & paddenstoelen. In dit boek vind je 42 fotogenieke planten die in Nederland en
België voorkomen. Iedere soort wordt behandeld aan de hand van verschillende
benaderingen, sferen en technieken. De auteurs, allemaal rasechte plantenfotografen,
bieden de lezer zo een flinke dosis inspiratie.
Fotografiegids planten & paddenstoelen kun je tot en met 10 april 2022 met €3 korting en
gratis verzending bestellen op webshop.natuurfotografie.nl.
Heilig boontje (Phaseolus vulgaris)
‘Op de allereerste zaterdag dat ik mĳn moestuin aan het werk was kreeg ik van een medetuinder die langs liep, een heilig boontje. Ik wist niet dat ze echt bestonden, ik dacht dat het
alleen een uitdrukking voor een schĳnheilig iemand was. Ik was onder de indruk van dit prachtige kunstwerkje op zo’n klein
boontje.
Ik ging op zoek naar meer informatie over de bonen en las dat ze ook wel
Monstrans bonen genoemd worden, soldaatjesbonen of soldaatjes. Er doen
verschillende verhalen de ronde over de herkomst van de naam. Het mooiste
verhaal is dat van de pastoor van een kerk in een klein plaatsje in Frankrĳk. Om
het zilver van zĳn kerk tegen diefstal te beschermen tegen roof door waarschĳnlĳk
de Spanjaarden, begroef hĳ onder andere een monstrans (houder waarin de
hostie wordt getoond) in de moestuin en plantte er bonen op. Toen hĳ de bonen
oogstte zag hĳ de roodbruine tekening in de vorm van een engeltje (of een
monstrans bĳ de navel van de bonen (waar de bonen vastzitten aan de peul) en
dacht dat er een wonder was gebeurd. De kenmerkende tekening op de boon
wordt bepaald door de genen. Het is een echte zelfbestuiver en dat betekent dat deze eigenschap altĳd mee zal gaan naar
de volgende generatie bonen. Er worden dus geen eigenschappen van andere rassen ingekruist.
Het heilige boontje wordt al heel lange tĳd geteeld, maar is slechts sporadisch in de handel te verkrĳgen. Vreeken's zaden
verkoopt ze nog. Verder kun je er alleen door zadenruil aan komen. Je mag ze dus met recht onder de categorie vergeten
groenten scharen.
Je zaait het vanaf april tot juli en kunt dan oogsten vanaf augustus tot oktober. Jonge boontjes kun je als hele sperziebonen
eten. De bonen kunnen ook vers of gedroogd worden gegeten. De smaak is te vergelĳken met tamme kastanjepuree.
(Bron: 7 november 2021 - Nieuwsbrief Hof van Zuid: Inge)
Wie weet het antwoord?
Bijgaande foto heb ik gemaakt tijdens een wandeling langs de Berkel in de
Achterhoek. Er lagen meerdere van deze hoopjes zwarte poep. Is dit van een dier
met een maagbloeding of is het normale poep ? Wie weet het antwoord? Ik in ieder
geval niet.
Janneke Niessen
Grote verschillen paddentrek per wijk
Vanaf 13 maart zijn de padden in Apeldoorn aan de wandel gegaan. Dat is 3 dagen
na de eerste landelijke melding. Op 24 maart gaf de Apeldoornse coördinator
Wolfgang Oudeaost het volgende overzicht.
Kaartenmakers-Bouwmeestershoeve: 254 padden, 4 kikkers en 1 salamander.
Vulcanusstraat: 45 padden, 1 kikker, 45 salamanders, 4 levende salamanders uit
de put.
Sprenkelaar: 11 padden, 2 kikkers en 1 salamander.
In Apeldoorn zijn op deze drie locaties paddenoverzetters actief. De startdatum is
niet bijzonder vroeg of laat, maar gewoon. Wil je meer weten landelijke cijfers over
dit ieder jaar weer bijzondere fenomeen kijk op Padden.nu
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