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Natuurmoment
Gluurders
Ze gluren naar binnen en ik denk dat ze me duidelijk willen maken dat er iets
ontbreekt: nieuwe zonnebloempitten. Als mens interpreteer je diergedrag door
menselijke ogen. Er waren tijden dat geen Nederlander deze vogel ooit zag. Pas
vanaf 1950 zijn de eerste broedgevallen van de Turkse tortel genoteerd. Rond 1980
waren er ongeveer 125.000 broedparen. Dat aantal is gedaald maar de populatie
van deze sierlijke stadsvogel is nu stabiel volgens Sovon (50.000 – 100.000).
(Yvonne Zwikker)
Lees meer over de Turkse tortel.

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van IVN of KNNV-Apeldoorn
IVN: Annet Smorenburg, Lia Baltus, Merel Misset, Ineke van der Vegte, Jaap Akkerman, Fokko Andringa, Rijke de Wolf,
Ben Horst, Arjan Groters, Erik Drent, Peter Verdegaal
KNNV: Pauline Essenstam , Jitty Smit
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van onze activiteiten
IVN Enquête belangstelling en beschikbaarheid
In 2011 vond het laatste ledenonderzoek plaats naar de belangstelling voor deelname aan en beschikbaarheid voor het
gidsen/organiseren van activiteiten. Hoog tijd dus om die inventarisatie te updaten en zo nodig de koers van de
vereniging daarop aan te passen.
Binnenkort worden de IVN leden/vrienden per mail uitgenodigd om -op naam- een enquête in te vullen. Deze belangrijke
enquête zal slechts kort (februari) open staan, dus stel het invullen niet uit. We rekenen op een hoge respons.
Uitbreiding van de IVN werkgroep PR
Een lang gekoesterde wens om de IVN activiteiten ook op meer websites en facebookpagina's te publiceren kan in
vervulling gaan na de aanmelding van twee nieuwe leden. Zij zullen de persberichten en eventueel ander nieuws
publiceren op 'externe' (andere dan van IVN-Apeldoorn) websites en facebookpagina's.
Merel Misset gaat de websites doen en Ben Holst verzorgt de berichtgeving op de facebookpagina's.
Stuur je bericht als gebruikelijk naar pr@ivn-apeldoorn.nl en de PR medewerk(st)ers verzorgen de verdere distributie.
22 februari Informatiebijeenkomst IVN Natuurgidsenopleiding
Vind je het leuk om meer te weten over de natuur en om anderen mee naar buiten te nemen en ook enthousiast te
maken? Dan is de natuurgidsenopleiding van IVN Apeldoorn iets voor jou. In de
opleiding doe je kennis op over de rijke natuur in onze omgeving en leer je
vaardigheden om anderen daarmee in aanraking te brengen. De NGO bestaat uit 7
‘losse’ cursussen of modules. Naast theoretische kennis over natuur-onderwerpen,
leer je tijdens de opleiding ook hoe je je liefde voor de natuur kunt overbrengen. De
cursus VOS (vaardigheden, opdrachten en studiegebied) biedt je daarvoor een
handreiking op educatief en organisatorisch gebied, zodat je met collega IVN-ers
excursies, lezingen, cursussen en andere natuuractiviteiten kunt voorbereiden en
uitvoeren. De informatieavond is woensdag 22 februari 2017. De VOS-cursus begint
in maart 2017. Lees de folder via www.ivn-apeldoorn.nl en geef je op voor de
informatieavond: natuurgidsencursus@ivn-apeldoorn.nl.
Concept meerjarenplan landelijk IVN
Het meerjarenplan van (landelijk) IVN schetst hoe vrijwilligers en beroepskrachten werken aan de missie van IVN. Er is
gebruikgemaakt van de Ledenenquête IVN2021, de bereikmeting 2015, studiedagen, bijeenkomsten en gesprekken –
regionaal en rond landelijke thema’s – waaraan beroepskrachten, vrijwilligers en externen deelnamen. Velen hebben al
meegedacht over dit plan. In maart en april zullen de Landelijke Raad en de Raad van Toezicht het meerjarenplan
vaststellen. >> Lees meer

Activiteitenagenda IVN/KNNV
De activiteiten van IVN en KNNV staan open voor alle leden van IVN en KNNV. Deelname aan werkgroepbijeenkomsten alleen na
aanmelding/afstemming met de werkgroepcoördinator, vanwege het programma of het maximum aantal deelnemers.

Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn en van KNNV Apeldoorn.
1 februari: KNNV Leden voor Leden bijeenkomst
4 februari: IVN-VENEL Wilgen knotten bij familie de Jong in Vaassen.
8 februari: Start cursus roofvogels (volgeboekt)
11 februari: KNNV Plantenwerkgroep Mossenexcursie
11 februari: KNNV Vogelwerkgroep excursie
18 februari: IVN-VENEL Opslag verwijderen Hoog Buurlose heide
20 februari: KNNV Werkgroep Sprengen en Beken Bezinningsronde Koningsbeek
22 februari: Informatieavond IVN Natuurgidsenopleiding
25 februari: KNNV Vogelwerkgroep wandeling de Poll
27 februari: KNNV Paddenstoelenwerkgroep excursie Kruisjesdal Hoog Soeren
4 maart: IVN-VENEL (landschapsonderhoud)
Dit voorjaar starten diverse natuurcursussen. Schrijf je nu al in.
De activiteitenfolder van IVN Apeldoorn ligt in het IVN lokaal. Neem gerust een stapeltje mee om ergens neer te leggen!

Zet je in voor de natuur
IVN en KNNV Apeldoorn zijn altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. Kijk op de website van IVN of KNNV

Wordt organisator van IVN excursies
De IVN werkgroep publieksexcursies is op zoek naar mensen die bereid zijn om als
organisator mee te draaien. De organisatoren komen twee keer per jaar bij elkaar
om het programma met elkaar samen te stellen en lopende zaken te bespreken.
Daarnaast is er jaarlijks een leuk werkgroep-uitje.
Het organiseren van een wandeling doe je altijd met z’n tweeën en uiteraard heb je
zelf in de hand hoeveel excursies je wilt organiseren en wanneer. Het is heel leuk
om te doen en je kunt zelf bepalen hoe groot de tijdsinvestering is. Dus als je bereid
bent om je creativiteit en organisatietalent aan te spreken mail dan naar Janneke
Brouwer.
Nieuwe werkgroep Routes en werkgroep Woldhuis. Aanmelden kan nog.
Er zijn inmiddels 5 aanmeldingen voor de op te richten werkgroep Routes en 3 voor de werkgroep Woldhuis.
Het plan is dat we ergens in februari/maart met de aanmelders bij elkaar komen om te bespreken of en zo ja hoe we
verder kunnen gaan.
Vind je het leuk om - samen met anderen - deel te nemen aan één van deze (mogelijk gezamenlijke IVN/KNNV)
werkgroepen? Meld je dan snel aan via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl.
>> Lees meer over IVN vacatures

Ander nieuws en activiteiten
3 februari: Historisch Café in het teken van Archeologie
Het is inmiddels een traditie: Archeologie als thema van het eerste Historisch Café
van het nieuwe jaar! Tijdens dit Café komen bezoekers meer te weten over het
Hapsproject, het Apeldoorns Prehistorisch Spel en over Actueel Hoogtebestand
Nederland. Aanvang 17.00 uur; de toegang is gratis.
Lees meer op www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
17 februari: Lezing over de Algarve
Op vrijdag 17 februari houdt Henk Tromp bij Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een
lezing over de Algarve. >> Meer informatie.
Cursus Wilde Planten in Arnhem
KNNV Arnhem organiseert in het voorjaar weer een cursus Wilde Planten. In een
sfeer waar ruimte is voor verwondering en bewondering kunnen de deelnemers aan
het eind van de cursus zelfstandig een Nederlandse plantensoort op naam brengen.
>> Lees verder >>
Bijencursus
De Imkersvereniging Hoenderloo e.o. start in maart met een imkercursus. De cursus
is tot eind september verdeeld over 11 theorie- en praktijklessen waarin alle aspecten van het bijenhouden uitgebreid aan
bod komen. Voor mensen waarvoor het daadwerkelijk houden van bijen nu nog een brug te ver is, organiseert de
vereniging op 8 maart een voorlichtingsavond over de fascinerende wereld van de bij. Voor meer informatie kun je terecht
op www.imkersvereniginghoenderloo.nl

VENEL werkte bij Hoog Buurlo
Wat een schitterende werkplek hadden we vanochtend en wat een prachtig weer!
Vanaf de beukenlaan langs de rand van de heide kun je nu weer echt op de heide
kijken (althans op het meest westelijke stuk). Meer oostelijk staan er nog een boel
dennen in het zicht, dus daar gaan we over vier weken aan de slag.
>> Bekijk een foto-impressie.
Soortenbescherming in nieuwe wet Natuurbescherming
De nieuwe wet Natuurbescherming geldt per 1 januari 2017 en vervangt de Boswet,
Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. De wet staat in het teken
van de verbinding tussen ecologie en economie. Maar ook van bescherming van
natuur. De verschillende onderdelen van de oude wetten zijn beter op elkaar
afgestemd. >> Lees meer over de Flora en Fauna wet
Cultuurhistorie op erfgoedplatformapeldoorn.nl
Natuur en cultuurhistorie liggen soms dicht bij elkaar. Op de website van het
Erfgoedplatform Apeldoorn vind je in het menu 'erfgoedlinks' heel veel links naar
informatie over erfgoed in Apeldoorn, Gelderland en meer algemeen in Nederland.
Interessante foto's en films, maar ook handige (oude) kaarten.
IVN Zomerweek
De stichting IVN Zomerweek organiseert jaarlijks in de zomervakantie een compleet
verzorgde week voor volwassenen, jeugd en jongeren. Een actieve week waarin
natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie centraal staan. Ieder jaar doet de IVN
Zomer week een mooie plek in Nederland aan. >> Lees meer
Natuurwaarde vertraagt keuze voor fietsroute tussen Epe en Apeldoorn
Het traject via de voormalige spoorbaan tussen Epe en Apeldoorn is de beste optie
om een snelle fietsroute tussen de beide gemeenten aan te leggen. De oude
spoorbaan heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ecologische zone.
Wanneer het fietspad ten behoeve van een snelfietsroute wordt verbreed naar 4
meter en als er verlichting komt langs de route, kunnen de ecologische waarden van
de bestaande route in het gedrang komen aldus bureau Goudappel-Coffeng dat
diverse opties heeft onderzocht. De gemeenten Epe en Apeldoorn moeten nu eerst
beslissen wat ze willen: voortgaan met de uitgangspunten voor een snelle fietsroute
of de ecologische waarden handhaven.
Unieke renovatie theehuis Berg en Bos
In de zestig jaar dat het theehuis in park Berg en Bos er stond heeft de houtworm
zijn slag geslagen. Alles wat verrot is wordt aangepakt, het gebouw behoud wel zijn
karakteristieke vorm en uitstraling. Het dak krijgt een bedekking met Chinees riet. Al
het vervangende rondhout komt uit het eigen bos. Het nieuwe theehuis wordt zo
ingericht dat er twee aparte ruimtes verhuurd kunnen worden. Er komt geen
gasaansluiting, alleen elektriciteit. Naar verwachting is de renovatie half maart klaar.
Omwonenden kunnen iedere donderdagochtend om 10 uur een kijkje komen nemen
en vragen stellen.
Klompenpad in Uddel
Het vierde klompenpad in de gemeente Apeldoorn is op 21 januari officieel in
gebruik genomen. Het is het Uddelermeerpad van 16 km. door het buitengebied van
Uddel. De route gaat door het bos en de heide van het Kroondomein Het Loo en
loopt langs het Uddelermeer en de Huneschans.
Voor meer informatie zie www.klompenpaden.nl
Groene structuren overzichtelijk in beeld
De gemeente Apeldoorn heeft de groene hoofdstructuur in de stad, dorpen en
buitengebied in beeld gebracht op de Groenstructuurkaart Apeldoorn. Wethouder
Mark Sandmann: “Met de Groenstructuurkaart hebben we nu een overzicht van de
gebieden die we extra willen beschermen en herstellen.” Ook is op de kaart te zien
waar de gemeente geen snippergroen wil verkopen, waar bomen gekapt mogen
worden zonder vergunning en waar de Wet natuurbescherming van kracht is. >>
Lees verder
Vogels en de liefde
Verrassende liefdesweetjes over vogels, van pimpelmees tot paradijsvogel. Hoe zit
dat eigenlijk met vogels en de liefde? Zijn vogels voor altijd bij elkaar of vervluchtigt
de liefde al snel? Zoveel vogels, zoveel liefdes, ontdekte Elvira Werkman toen ze
in de vogelliteratuur dook en met tientallen kenners sprak. In Vogels en de liefde
deelt ze haar bevindingen op een lichte en nuchtere manier.
Dit boek verschijnt 10 februari 2017 bij de KNNV uitgeverij .

Oude en nieuwe natuurboeken
In De vier jaargetijden vind je zowel nieuwe uitgaven als de oude boeken service. Voor een lijst van oude boeken, mail
naar Jan Kerseboom (j.kerseboom6@chello.nl). Nieuwe boeken vind je in de KNNV uitgeverij en de IVN webwinkel.

Natuur nieuws
Paddenstoelen in de winter?
Zo eind november zijn de meeste paddenstoelen wel verdwenen, d.w.z. de
“grondsoorten”. Maar bij gunstige weersomstandigheden, lees vocht en niet te koud,
kunnen we ook in de wintermaanden van paddenstoelen genieten. Vooral de
tonderzwammen kunnen het lang volhouden. Zoals bekend werd in het verleden
tonderzwam gebruikt voor het maken van vuur.
Een prachtig tonderzwammengebied is het Kroondomein. Gelukkig blijft steeds meer
dood hout liggen, dat is vooral te zien op de Dassenberg, een van de hoogste
punten in onze regio. Daar verpaupert een oud beukenwoud, al tientallen jaren
leggen de beuken daar het loodje, oud en der dagen zat. En die omgevallen bomen
zijn een perfecte voedingsbodem voor paddenstoelen. In goede jaren kun je zelfs in
hartje winter minstens 50 soorten scoren.
Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw was de echte tonderzwam (bovenste foto) een
soort, die slechts mondjesmaat tijdens excursies werd gevonden. Nu is het een
algemene soort, die we op menige levende, dode beuk of berk tegen kunnen komen.
Minder algemeen is de roodgerande houtzwam (onderste foto). Ook deze soort was
zo’n 50 jaar geleden amper aan te treffen, nu verschijnt hij steeds vaker op
omgevallen beukenstammen. Een fotogenieke soort, vooral als ’t net gesneeuwd
heeft, die je ook in januari niet snel over het hoofd ziet op de Dassenberg.
Zie voor meer informatie hierover links op: Naturetoday, eifelnatur of zienenweten
(Ruud Knol)
Pindakaas muis
Ik heb een vaste gast die op pindakaas de winter doorkomt!
Inmiddels heeft deze gast al een tweede tafelgenoot meegenomen, maar die foto
was te wazig.
(Karin Karlitis)
Lente lammetjes
Groene Glimlach (februari) door Yvonne Zwikker
De schapenhouder was verbaasd over de geboorte van twee lammetjes op 30
december 2016. De foto en tekst haalden de Apeldoornse krant. Nou daar was ik
verbaasd over. De schapenhouder heeft toch zelf de ram uitgenodigd om zijn
kunstje te komen doen. Hij weet toch als geen ander dat ongeveer 146 dagen later
die aandoenlijke lammetjes het levenslicht zien terwijl het nog helemaal geen lente
is. Of de ram 126 dagen geleden zijn werk gedaan heeft was zeker op witte vachten
feilloos af te lezen aan de opvallende kleurstrepen.
>> Lees verder

Colofon, Contactadressen en afdelingsbladen
Contactpersonen: IVN contacten
Afdelingsbladen: IVN Apeldoorn: Groenvoer

KNNV contacten
KNNV-Apeldoorn: De vier Jaargetijden KNNV-Epe/Heerde: Natuurklanken

Deze nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN en KNNV Apeldoorn verschijnt in de eerste week van de maand.
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)
Lees je de nieuwsbrief toevallig en wil je hem blijven ontvangen: word dan lid of vriend: IVN of van KNNV
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Mail naar: IVN: ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl / KNNV: ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl
Je kunt IVN Apeldoorn ook op Facebook en/of Twitter volgen.

