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Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 juli opsturen of gebruik OnsIVN

Intro
Bij de foto: Vanaf 8 juli biedt IVN Apeldoorn een route langs de wilde flora in Stadspark Berg en Bos (foto: Erik Gorter).

Activiteiten agenda
1 juli: Nachtvlindernacht
Op vrijdagavond 1 juli wordt op 50 locaties in Nederland de Nationale
Nachtvlindernacht gehouden. Ook in Apeldoorn is er gelegenheid om kennis te
maken met deze prachtige en kleurrijke vlindergroep. De nachtvlinders worden
gelokt met licht en gaan dan zitten op een gespannen wit laken zodat je de vlinders
goed kunt bekijken. Bij goed weer komen tientallen soorten nachtvlinders op het
verlichte laken af. We hopen natuurlijk op spectaculaire soorten zoals
pijlstaartvlinders maar ook de kleinere soorten zijn prachtig om te zien. Omdat de
zon laat ondergaat wordt de lamp pas om 22.15 uur aangezet en afhankelijk van het
succes gaan we door tot in de nachtelijke uren.
Je kunt de hele avond meedoen maar ook een half uurtje komen genieten op deze
gezellige happening. De KNNV afdeling Apeldoorn verzorgt deze avond en is met
enige vlinderexperts aanwezig.
De locatie is: Parkeerplaats bij ingang Praktijk Centrum Bomen, Asselsestraat 328B
Info tel. 055-5338323 of j.kerseboom6@chello.nl
8 t/m 31 juli: IVN Route Wilde flora en biodiversiteit in Berg en Bos
Op initiatief van IVN Apeldoorn en in samenwerking met Stadspark Berg en Bos en
de gemeente Apeldoorn kunnen natuurliefhebbers van 8 tot en met 31 juli langs de
vijver in stadspark Berg en Bos hun kennis opfrissen of juist opbouwen van de
Apeldoornse wilde flora. De route van 1 km rondom de vijver met 60 bordjes met
namen en weetjes is gratis te lopen tijdens openingstijden van Stadspark Berg en
Bos.
Onze voorzitter Hayo Canter Cremers opent de route op 8 juli om 15 uur. Je bent van harte uitgenodigd om bij de opening
aanwezig te zijn (foto: Erik Gorter).
>> Meer informatie en aanmelden voor de opening
12/7: Zomeravondwandeling Park Zuidbroek
Nadat de contouren van Park Zuidbroek in 2014 gereed waren, zorgde de natuur
op onnavolgbare wijze voor verdere aankleding. In de zomer zijn de bermen en
weides rijk aan wilde bloemen. We komen langs de Tiny Houses, een ecobosje, het
zonnepanelenpark en een wadi. Bijzonder is het natuurlijke kunstwerk: een
bloemencirkel van wilde planten in de vorm van een drievoudige spiraal.
>> Lees meer en geef je op.
15/7: Excursie Oud en nieuw stadsgroen
Stadsgroen krijgt een steeds belangrijker functie om de warmte te temperen, om
een ecologische bijdrage te leveren en het bevordert de gezondheid van de
inwoners. Op onverwachte plekken is steeds meer groen te vinden. We gaan
kijken naar de maatregelen die er al genomen zijn om het stenen stedelijke
centrum te vergroenen zoals bijvoorbeeld in het Grift- en het Markthof.
>> Lees meer en geef je op

15/7: uitslag boomkleverfotowedstrijd
Op 15 juli wordt de uitslag van de boomkleverfotowedstrijd bekendgemaakt door
wethouder Danny Huizer om 10.00 in het gemeentehuis van Apeldoorn.
Aansluitend start de tentoonstelling van de mooiste inzendingen in de hal van het
gemeentehuis, die daar tijdens de openingstijden van het gemeentehuis een aantal
weken te bekijken is. De boomkleverfotowedstrijd is een activiteit in het kader van
soort van de stad. Binnenkort verschijnt een podcast over dit kleurrijke Apeldoornse
vogeltje.

Nieuws uit de vereniging
Welkom nieuwe leden: Thom Vleeskruyer, Monique Fiekert
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Uitbreiding afdelingsbestuur
Annelies de Jong is zich aan het inwerken op de functie van het secretariaat. We zijn
heel blij dat zij het secretariaat van Hein Hillen overneemt.
Anne-Marie van Hout draait mee in het bestuur als aspirant lid.
Peter Wiggers - coördinator publiekscursussen – neemt deel aan het afdelingsbestuur.
De officiële benoemingen volgen op de Algemene Leden Vergadering in het najaar.
Nieuwe contactpersoon voor IVN Lokaal
Peter Verdegaal heeft de taak als contactpersoon voor het IVN gebruik van het Praktijk Centrum Bomen overgenomen van
Hans Hogenbirk.
De IVN contactpersoon huisvesting is aanspreekpunt voor de gebruikers van het lokaal en de beheerder van het PCBomen.
Je kunt Peter bereiken via het mailadres: lokaalbeheer@ivn-apeldoorn.nl of (in noodgevallen) via 06-4676 5106.
e

500 route gepubliceerd in de IVN Routes app
Op 20 juni is de nieuwe fietsroute IJssellandschappen (vanuit Voorst) gepubliceerd. De totaalteller beschikbare routes ging
daarbij van 499 naar 500. Een mooie mijlpaal 500 routes na 4 jaar IVN Routes!
Na het IVN Ledencafé
Tijdens het IVN Ledencafé vertelde Tim van Alen, bosbeheerder bij Natuurpark Berg
en Bos iets over het nieuwe beheerplan van Berg en Bos. Daarbij werden een aantal
links naar aanvullende informatie genoemd. Zoals beloofd komen ze in de IVN
Nieuwsbrief.
 Storymap (Hier vind je veel achtergrondinformatie en kaarten)
 Het verleden van Natuurpark Berg en Bos? Lees het SAGA rapport nr 13
 CODA Foto tentoonstelling Inside the Outside met o.a. foto’s van Richard Tepe
 Volg de beheerders via Instagram
Ook konden tijdens dit Ledencafé een aantal vacatures worden ingevuld. Het betreft:
 De vacature voor de distributie van Groenvoer
 Een IVN’er heeft zich gemeld voor het team coördinatie Publieksexcursies.
 Een extra medewerkster voor de organisatie van de ledencafés
 Een ervaren IVN’er die niet meer in Apeldoorn woont, maar nog wel lid is, wil wel
digitale klussen op afstand doen.
De enquête werd door 16 leden ingevuld. De score: een goed ledencafé met een
goed programma en uitstekende catering.
Voor de frequentie wordt massaal gekozen voor eens per kwartaal.
Daarnaast nog een heleboel ideeën hoe we meer in de wijken kunnen en meer
divers kunnen worden.
Kortom een geslaagd Ledencafé met dank aan iedereen die eraan bijgedragen heeft.

Ook meedoen?
Natuurgidsenpool en excursie coördinatie
De gidsenpool is een lijst van natuurgidsen die mee willen doen bij excursies en
mogelijk andere activiteiten. Alle (aspirant) IVN natuurgidsen kunnen er aan
meedoen.
Of wil je deelnemen in het coördinatiegroepje voor excursies?
Doe je mee? Vul dan dit formulier in
Komt er weer een IVN ledendag?
Het laatste IVN uitje was in 2016. Hoog tijd dus om weer eens een IVN
ledendag/dagje uit te organiseren? Wie wil meedoen in een organisatiegroepje?
Meld je aan bij Hayo Canter Cremers via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl.

Vacature plantencursusteam
Interesse in wilde planten? Je leert het meest door erover te vertellen en te laten
zien aan anderen. En hoe kan dat beter dan als je je aansluit bij het team van de
Cursus Wilde Planten.
Als je interesse hebt mail dan naar Janneke Niessen (Team Cursus Wilde
Planten).
Wie wordt coördinator van de werkgroep PR?
Je bent het aanspreekpunt voor de PR activiteiten van IVN Apeldoorn.
Je ziet veel van de vereniging en bouwt een breed netwerk op. Je hebt veel
contacten met mensen binnen en buiten de vereniging. Je werkt samen met IVN
leden die de PR activiteiten verzorgen en bent het contact naar het bestuur en de
werk/projectgroepen.
De functie is in te vullen naar je eigen ideeën en mogelijkheden mede afhankelijk
van interesse en beschikbare tijd.
Interesse? Vraag Hans Hogenbirk
2, 3 & 4 september: Fête de la Nature. Doet IVN Apeldoorn ook mee?
Van theater in de natuur tot een oogstfeest, van een vleermuizenexcursie tot een hardloopwedstrijd in het groen. Samen
betrekken we meer mensen bij de natuur, op een manier die bij hen past.
In 2021 deden al 29 IVN afdelingen mee met Fête de la Nature. Dit jaar wil IVN voor 50 IVN afdelingen gaan. Het streven is
om met IVN’ers en veel andere natuurliefhebbers dit jaar door heel Nederland 300 natuurfeestjes te vieren met 10.000
bezoekers.
Wie wil vanuit IVN Apeldoorn meedoen aan dit project? Geef je op via fetedelanature@ivn-apeldoorn.nl dan kijken we of er
een projectgroepje kan worden samengesteld.
>> Bekijk het filmpje op YouTube of lees hier meer.
Doet IVN Apeldoorn mee met De nacht van de nacht op 29 oktober?
Het doel van Nacht van de Nacht is om Nederland donkerder en duurzamer te
maken. Via activiteiten waar we de schoonheid van de duisternis kunnen ervaren.
Hoe? Dat bepaal je zelf via een projectactiviteit op 29 oktober.
IVN-Apeldoorn doet mee als we een projectgroepje van tenminste 3 IVN’ers
kunnen formeren die de activiteit(en) organiseert.
Aanmelden via Hayo Canter Cremers of Hans Hogenbirk

OnsIVN Apeldoorn
OnsIVN (het intranet van IVN)
Onderstaande artikelen zouden prima in OnsIVN passen.
OnsIVN is zeer geschikt voor het uitwisselen van informatie, foto’s en documenten met andere IVN’ers. Je kunt zelf
berichten plaatsen, maar ook reageren op door anderen geplaatste berichten en er is zelfs een chat functie. Per artikel
kunnen meer foto’s of filmpjes worden geplaatst. Al met al dus uitgebreidere mogelijkheden dan de Nieuwsbrief.
Je kiest zelf wat je wel of niet wilt zien. Een soort Facebook maar dan beter afgeschermd en zonder reclame.
Ook meedoen? >> Lees hier meer over OnsIVN
Bosdag Sterrenschool Apeldoorn en IVN Schoolgidsen
Op dinsdag 14 juni was het prachtig weer en kwam de Sterrenschool met alle 160
leerlingen naar ‘t Leesten voor hun jaarlijkse Bosdag. Elk jaar wordt gekozen voor
een andere locatie. Een buitendag met spellen, vrij spelen, IVN natuuractiviteiten en
dit jaar een wildwandeling voor de bovenbouw begeleid door Staatsbosbeheer.
Alles zat mee ook voor IVN schoolgidsen: een drukke en erg geslaagde dag!
Slootjesdag 12 juni 2022
De inschrijvingen voor de jaarlijkse Slootjesdag bij het Woldhuis stroomden in juni
binnen: een actieve natuuractiviteit voor het hele gezin en een goede
weersvoorspelling… dan kan het niet meer stuk.
Het werd een prachtige middag met ruim 60 kinderen, 40 ouders/begeleiders en 6
IVN’ers die de helpende hand boden. Het Waterschap Vallei & Veluwe was ook
vertegenwoordigd om te ondersteunen, een mooie samenwerking.
Voor de kinderen is het altijd weer spannend: je schepnet voorzichtig omkeren in de
bak met water en dan… libellenlarven, waterschorpioenen van heel klein tot groot,
salamanders en kikkervisjes. Dit jaar waren er in de vijver ‘zwermen’ van honderden
kikkervisjes en dat was extra leuk voor de jongere kinderen.
Er is voldoende ruimte rond de vijver en ook dit jaar was er een prima sfeer. Voor
IVN veel complimenten voor de organisatie en begeleiding. Zowel publiek als
IVN’ers hebben genoten van deze dag.

Plan recreatiezonering Veluwe vastgesteld
Door het in goede banen leiden van de recreatie op de Veluwe wordt gezocht naar
evenwicht tussen het recreatief gebruik en het behoud van de (kwetsbare) natuur. Er
worden op de Veluwe verschillende zones onderscheiden voor intensiteiten van
dagrecreatie. Vanuit haar bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor Natura 2000
heeft de provincie de ontwikkeling van het plan geregisseerd. Dit gebeurde in nauwe
samenwerking met de Veluwe Alliantie en via intensief overleg met terreineigenaren
en gemeenten. In 2021 en 2022 zijn op diverse plaatsen op de Veluwe bewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden in dit proces betrokken.
We verwachten dat e.e.a. niet veel consequenties voor onze activiteiten zal hebben,
wellicht op enkele detaillocaties na. >> Lees meer
Werkgroep Natuurfotografie
Afgelopen weken hebben we de Macro fotografiecursus gehouden met een twaalftal cursisten. Het enthousiasme was groot
en iedereen was erg tevreden over de behaalde resultaten.
We laten jullie daarom mee genieten van de drie winnaars van de gehouden fotowedstrijd.
Ik weet niet of jullie het ook zien maar de foto’s worden steeds mooier, de lat wordt telkens een stapje hoger gelegd. 😊

e

e

3 plaats Hanny van de Heuvel –
Heideblauwtje

2 plaats Wouter Meering – Groene
Eikenbladroller

e

1 plaats Wouter Meering –Geelhartje

Gierzwaluwen weer terug boven winkelcentrum Het Fort aan de Linie
Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben gierzwaluwen de neststenen in de
woonblokken boven winkelcentrum Het Fort aan de Linie bezet.
Het zijn dit jaar zeker weer twee paartjes, maar drie is niet uitgesloten. Steeds meer
van de andere neststenen zijn bezet door huismussen. Eveneens een stadsvogel
die huisvesting kan gebruiken.
Nadat de stenen sinds de bouw, zeker 27 jaar geleden, nooit door gierzwaluwen
benut zijn, heeft een actie met lokken door geluiden toch succes gehad voor deze
honderddagen vogel. Wat wil zeggen dat ze honderddagen in Nederland blijven om
hun nageslacht groot te brengen. Het is wel een klein succesje, maar het is een
begin.
Vergroenen bedrijventerreinen steeds meer een topic.
Nadat vorig jaar bijzondere aandacht is besteed aan bedrijventerrein
Stadhoudersmolen richten we vanuit het Groenplan onze aandacht nu op
Apeldoorn-Noord. Deze zomer komt een brochure gereed van het aanbod aan de
bedrijven. Door de gemeente zijn een tweetal lunchommetjes uitgezet. Wij gaan de
bedrijven die aan die ommetjes liggen verleiden om minimaal een parkeerplaats ter
beschikking te stellen voor een groenere uitstraling door het aanbieden van vaste
beplanting. Daarnaast is het mogelijk om er ook (tegen betaling) een groene
lunchplek met picknickbank van te maken. Natuurlijk kunnen ook andere bedrijven
op Apeldoorn-Noord meedoen.
Zes natuurdocumentaires in filmtheater Gigant
Komende zomer komen zes waardevolle korte natuurdocumentairs regelmatig terug
in filmtheater Gigant. De onderwerpen zijn: Nederland Onderwater, Een duik in onze
ongekende natuur, Sounds of the South geeft een beeld van vogels op Antartica;
Magical Iceland toont de oerkracht en schoonheid van IJsland. Alone in the
Amazone neemt je mee naar het woeste oerwoud, Meadow Wild laat je een weiland
als paradijs van diversiteit zien en tot slot een Hongaarse docu over Wild Horses, een verhaal uit de Puszta.
>> Meer informatie op www.gigant.nl.
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Meer informatie vind je op www.ivn-apeldoorn.nl en op OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn)

