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Natuurmoment
Meisjes van elf uur
Het team van de bomencursus ging op pad in het Rijstenborgerpark in Deventer
onder leiding van twee Deventer IVN-natuurgidsen om kennis op te doen en op te
frissen in combinatie met een uitje. Aan alle 80 soorten bomen zijn we niet
toegekomen. Het was leuk en leerzaam om ervaringen uit te wisselen. Heel
feestelijk waren de honderden vogelmelkjes, volgens frater Willibrordus, de vaste
Fenolijn berichtgever, ‘de meisje van elf uur’. Voor die tijd gaan de bloemen van
deze bolgewassen niet open. Ook iets voor de Apeldoornse parken en bermen?
(Yvonne Zwikker, foto en tekst)

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van IVN of KNNV-Apeldoorn
Nieuwe leden/vrienden IVN: Quirien Kosters
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten.
IVN Apeldoorn Penningmeester Anne de Vries is verhuisd naar: Vuurdoornstraat 15, 8171XL Vaassen
Algemene Ledenvergadering IVN-Apeldoorn
Met 22 leden heeft de ALV het financieel verslag 2017 goedgekeurd en het Jaarverslag 2017
vastgesteld. Vervolgens werd de procedure besproken die moet leiden tot nieuwe statuten,
aangepast Huishoudelijk Reglement, privacy policy (AVG) en update sociaal beleid (kwetsbare
groepen), die op de najaars ALV moeten worden vastgesteld. De nieuwe statuten zullen in tweede
termijn worden vastgesteld tijdens een -binnen de gestelde termijn- bijeengeroepen korte
ledenvergadering voorafgaand aan een ledenactiviteit.
De ledenvergadering kent de werkgroep Routes de officiële werkgroepstatus toe.
Tijdens deze ledenvergadering werd, ter gelegenheid van zijn 50 jarig lidmaatschap IVN, aan
Gerard Koops een persoonlijke brief van de Voorzitter van de Landelijke Vereniging IVN en
bloemen namens IVN Apeldoorn overhandigd. In zijn dankwoord memoreerde Gerard dat hij ruim
voor de start van het lidmaatschap al betrokken was bij Natuur en -activiteiten.
Na de pauze verzorgde Willem Kuijpers een zeer interessante lezing over De historie van
Veluwse boerderijen.
Van de voorzitter
Hoe kan het dat we zoveel mooie dingen doen in en om de stad en toch zo
onbekend zijn. Dat is een vraag die mij al enige tijd bezighoudt. Daarbij gaat het
natuurlijk niet om het bekend zijn om het bekend zijn maar om nog meer mensen
de weg naar onze activiteiten te laten vinden. Een eerste stap is dat we als
experiment hebben meegedaan aan de Pinksterfair in Vaassen. Binnenkort spreek
ik ook de wethouder ecologie en duurzaamheid, Mark Sandmann, om te
bespreken waar gemeente en IVN elkaar kunnen helpen en versterken. Ook volgt
een gesprek met enkele leden. Ik ben heel benieuwd tot welke inzichten dat leidt.
Vanaf volgende maand vinden jullie afwisselend een stukje van Jacob Ruijter
(voorzitter KNNV) en van mij. Zo geven we de gezamenlijkheid van deze
nieuwsbrief tussen KNNV en IVN meer gestalte.
(Ronald Duin, voorzitter IVN Apeldoorn)
Groenvoer in de zomer
De zomeraflevering van Groenvoer, het ledenblad van IVN Apeldoorn, is weer
uitgekomen. Het wordt thuis bezorgd, maar is ook digitaal te lezen
Dit nummer staat in het teken van moestuinen. Ook de Groene Glimlach van
Yvonne Zwikker speelt op dit thema in.

Activiteitenagenda IVN/KNNV
De activiteiten van IVN en KNNV staan open voor alle leden. 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.

2/6 KNNV Algemene excursie landgoed Appel
3/6 IVN
Excursie Empese en Tondense heide
4/6 KNNV Werkgroep Sprengen & Beken: Wandelexcursie op zoek naar de Oude Loenense Beek
5/6 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Beekbergerwoud
5/6 KNNV Vogelwerkgroep: Nachtzwaluwen tellen
10/6: IVN
Slootjesdag Scharrelkids
10/6 IVN
Bomenwandeling in Kerschoten
12/6 KNNV Vogelwerkgroep: Avondwandeling Kootwijkerzand
16/6 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Blauwgraslanden Staphorsterveld
16/6 IVN
Einddag Natuurgidsenopleiding
19/6 IVN
Fietstocht ‘woekerende nieuwkomers’
24/6 IVN
Excursie: Tongeren-veen-en-Heide
26/6 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Zilvense Broek
4/7 IVN
Fietstocht: Eperholt en Scherpenberg
10/7 IVN
Zomeravondwandeling Rabbit Hill
Juli/augustus KNNV Zomercursus Hoe heet die plant?
>> Geef je nu al op voor één van de cursussen voor najaar 2018. Kijk hier voor het cursusoverzicht
10/6 Word Slootjesexpert tijdens de Apeldoornse Slootjesdag!
Waterschorpioenen, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal bij jou in
de sloot of de vijver? Je komt het te weten tijdens de IVN Slootjesdagen. Kinderen
tussen de 4 en 12 jaar kunnen samen met hun (groot)ouders ontdekken hoe
bijzonder het leven is in schijnbaar doodgewoon vijverwater. IVN natuurgidsen
helpen om waterdiertjes te vinden. Waterschap Vallei Veluwe is van de partij om
samen te kijken naar de kwaliteit van het water.
Wil je meedoen aan de Apeldoornse Slootjesdag dan ben je de 10e juni tussen
14.00 en 17.00 uur van harte welkom bij de vijver van Het Woldhuis.
Kosten €2 per deelnemend kind, (groot)ouders gratis! Aanmelden via: scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl heeft de voorkeur
maar is niet verplicht, er is een open inloop. >> Lees meer
16/6: Einddag Natuurgidsenopleiding (NGO)
Op zaterdag 16 juni presenteren de cursisten van de natuurgidsenopleiding 2017-8 hun educatief eindproject ter
afronding. Wie nieuwsgierig is welke nieuwe producten we mogen verwelkomen? In het zomernummer van Groenvoer
staan de projecten kort omschreven: nieuwe excursies, beschreven wandelingen, een opsteker en een cursus.
‘s Middags is de diploma-uitreiking. De meeste natuurgidsen-in-spé pakken hun activiteiten in of buiten de afdeling op.
Wandelreünie IVN natuurgidsen
De eerste wandelreünie in het kader van 70 jaar IVN Apeldoorn hielden we op
12 mei in het gebied van de Reeënberg. Voor Atze en Cathrien Oskamp en 25
natuurgidsen van de drie cursussen tussen 2004 en 2012 die zij begeleidden
was het een hartelijk weerzien. De wandeling op een zonovergoten middag
door het gebied van de Reeënberg bracht heel wat herinneringen boven omdat
langs deze route velen voor het eerst het woord moesten nemen als
natuurgids. Er was alle ruimte om bij te praten en natuurlijk waren er een paar
ongewone ‘opdrachten’.

De gidsen die vóór 2004 of ná 2012 hun diploma behaalden worden uitgenodigd
om op zaterdag 4 augustus samen te grasduinen, bij te praten en herinneringen
op te halen. Ook zij-instromers van andere afdelingen ontvangen een uitnodiging
voor deze wandeling.
Wij zorgen voor een paar biologische momenten, iets eet- en drinkbaars
onderweg.
Voor vragen en aanmelden mail naar aanmelden-ledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl
(Cathrien Oskamp, Willy Lammers en Yvonne Zwikker)
>> Lees meer

6/10: IVN ledendag
Nijmegen is verkozen tot European Green Capital 2018. Een jaar lang is het de duurzame hoofdstad van Europa. Een
prachtige plek om de ledendag van IVN Natuureducatie te houden. Het plenaire ochtendprogramma vindt plaats in het
historische Concertgebouw de Vereeniging. Na de lunch kun je aansluiten bij verschillende activiteiten en workshops.
Van een excursie door het iconische Kronenburgerpark tot een bezoek aan de Bastei, het spiksplinternieuwe centrum
voor natuur en cultuurhistorie. De hele dag staat in het teken van Natuur en Cultuurhistorie.
>> Lees meer en opgave

Wie doet er mee??
IVN zoekt schoolgidsen
Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met natuur?
Heb je affiniteit met kinderen?
Meld je aan op scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl en doe mee met IVN Apeldoorn als
schoolgids!
Uit de praktijk van een schoolgids
Het afgelopen jaar ben ik me als vrijwilliger gaan bezighouden met activiteiten voor
basisschoolkinderen in de natuur. De oude liefde voor mijn vak bloeit weer op. Ik
was immers lang geleden onderwijzeres. >> Lees verder
Coördinator werkgroep PR&Communicatie gezocht
Ter vervanging van de huidige contactpersoon wordt een coördinator van de werkgroep gezocht.
De bestaande activiteiten worden door diverse teams uitgevoerd en lopen goed. De teams zijn weliswaar zelfstandig
bezig, maar het is toch belangrijk dat er één aanspreekpunt is naar/van bestuur en voor mensen van buiten IVN.
>> Lees meer of bekijk meer vacatures

Ander nieuws en activiteiten
Boomklever vogel van Apeldoorn
De uitslag van de verkiezing Vogel van Apeldoorn is bekend. En wat past beter bij
een bomenstad dan een boomklever! Met 26,1 % van de stemmen ging de
Boomklever aan kop, gevolgd door de ijsvogel met 17,5% en de huismus met
10,5%. Zijn heldere roep in het voorjaar is in veel delen van Apeldoorn te horen. Hij
is het hele jaar aanwezig en heeft voorkeur voor oudere bomen.
Wethouder Sandmann ontving na de bekendmaking van de winnaar mokken met
aan de ene kant het portret van de winnende vogel en aan de andere kant het logo
van de gemeente Apeldoorn.
De KNNV-vogelwerkgroep ontving 5 stevige nestkasten voor gierzwaluwen, die (na
de verbouwing) een plek aan het gemeentehuis zullen krijgen. Boomklevers doen het goed in onze boomrijke omgeving
en hebben weinig ondersteuning nodig. Verspreidingskaarten van Sovon Vogelonderzoek Nederland laten zien dat er
rondom Apeldoorn een kerngebied voor boomklevers is. Gierzwaluwen daarentegen, die op de vierde plaats eindigden,
kunnen hulp bij huisvesting gebruiken omdat hun aantal drastisch afneemt.
IVN-Apeldoorn op Pinksterfair
Afgelopen Pinksterdagen waren we aanwezig op de Pinksterfair bij kasteel De
Cannenburch in Vaassen. Doelgroep van de fair waren gezinnen met kinderen. Daar
was onze kraam dan ook op afgestemd. Heel leuk om het enthousiasme van
kinderen te zien voor een bak water met wat kikkervisjes, slakjes, torretjes etc. Het
bakje met wat bosgrond leverde soms een verschrikte kreet op wanneer een spin of
een pissebed werd gespot. Door een loep zien die er werkelijk eng uit. We gaan
onze ervaringen evalueren en wie weet doen we vaker met iets dergelijks mee.
Apeldoorn: City of Trees
IVN-Apeldoorn haakt op dit thema in door de fietsroute Bomen in Beeld (een uitgave in de Bellevue reeks uit 2007) te
vernieuwen en opnieuw (digitaal) beschikbaar te maken. De oude versie van deze route is nog beschikbaar op de IVN
website. Deze route werd in 2016 en 2017 ruim 2100x gedownload en is dus best populair.
De route wordt ook gebruikt in de bomencursus die IVN-Apeldoorn ook dit najaar weer aanbiedt. Zie: www.ivnapeldoorn.nl
Gierzwaluwen als buren in winkelcentrum ‘t Fort
In de loop van deze week valt bij alle bewoners rondom winkelcentrum ‘t Fort een
brief in de bus. De vraag die drie natuurorganisaties aan de bewoners voorleggen
is: Wilt u gierzwaluwen als buren?
Bij de bouw van winkelcentrum ’t Fort in de Apeldoornse wijk Osseveld-Oost aan de
Linie en De Ontvangst zijn ruim 25 jaar geleden 26 neststenen voor gierzwaluwen
aangebracht. Inclusief bouwen bestond nog niet, dus dat was heel bijzonder voor
die tijd. Ze zijn ook hoog in de gevels met de opening naar de goede windrichting
geplaatst, dus met verstand van zaken.
>> Lees meer

Nieuwsbrief Ruimte voor Erfgoed
Heb je naast interesse in natuur ook interesse in erfgoed in en rond Apeldoorn? Abonneer je dan gratis op de nieuwsbrief
Ruimte voor Erfgoed en je ontvangt hem elke maand in je mailbox.
>> Lees meer en geef je op
Hoe oud is jouw kraanwater?
Het water dat bij jou uit de kraan komt is ooit gevallen als regen, soms wel meer
dan 10.000 jaar geleden, en wordt opgepompt uit een bron bij jou uit de buurt.
Vitens heeft bijna 100 verschillende drinkwaterbronnen. Doe de postcodecheck en
ontdek de bron, leeftijd en samenstelling van jouw water!
Nieuw klompenpad rondom Oosterhuizen
Eind mei werd het zesde klompenpad in de gemeente Apeldoorn in gebruik
genomen. Het Albapad is 11 kilometer en loopt door het fraaie buitengebied van
Oosterhuizen. Voor informatie: www.klompenpaden.nl
Bomen langs N-wegen moeten blijven
De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de onveiligheid van N-wegen
aanpakken door obstakels te verwijderen: vooral bomen. Dit gaat ons landschap
drastisch verschralen. Bomen brengen juist rust, beschutting en sfeer voor
weggebruikers, bieden een thuis voor veel vogels en andere dieren. Er is een petitie
gestart om dit idee te voorkomen.

Natuurnieuws
Apeldoorn brengt beschermde diersoorten in kaart
Deze zomer gaat de gemeente Apeldoorn van start met een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde
diersoorten. Van de huismus, gierzwaluw, vleermuizen en steenmarter wordt in kaart gebracht waar ze voorkomen én
wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen!
Het onderzoek zal meerdere jaren lopen en wordt uitgevoerd door de ecologen van Regelink Ecologie & Landschap en
Arcadis. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een plan dat inzicht geeft hoe het gaat met de soorten
en wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen.
Het onderzoek in 2018 is de nulmeting om te bepalen hoe het nu gaat met de beschermde soorten binnen de gemeente.
Na dit onderzoek wordt er nog tien jaar lang gemonitord hoe het gaat met onderzochte soorten.
Planten herkennen met een app
Voor het herkennen van planten zou je gebruik kunnen maken van een app. Er zijn er meerdere te vinden in de
appstores. Degene die ik het makkelijkst vind werken is Pl@ntNet. Je kunt dan een foto maken met je mobiel van een
bloem en een blad en de app de meest gelijkende beeltenissen laten zoeken.
Let wel op: het is net als wikipedia een app die ook gebruikers foto's en tekst laat
toevoegen, het is dus mogelijk dat er fouten in staan.
(Henk van den Ende)
Uitbreiding Wisselse Veen van start
Het Wisselse Veen bij Epe is een voormalig moerasgebied op de oostflank van de
Veluwe, gevoed door grondwater dat uit het Veluwemassief opborrelt. Al eerder
bleek dat hier fantastische mogelijkheden liggen om bijzondere natuur te
ontwikkelen. Nu werken de Provincie Gelderland, het Geldersch Landschap, het
Waterschap Veluwe en Vallei en de gemeente Epe samen aan een uitbreiding van
35 hectare >> Lees verder
Ook in 2018 plaatselijk massale kaalvraat van eikenbomen
Het voorjaarsgroen kwam dit jaar zeer snel door de zeer hoge temperaturen in april,
maar op veel plaatsen vooral in noordelijke provincies is het voorjaarsgroen ook al
weer heel snel verdwenen. Ontelbare aantallen rupsen en bladwespen vreten de
bomen compleet kaal, waardoor complete bossen een winters aanzien krijgen. Een
waar feestmaal voor vogels. Zie de foto's en video's. >>Lees verder

Colofon, Contactadressen en afdelingsbladen
Contactpersonen:
Afdelingsbladen:

IVN contacten
IVN Apeldoorn: Groenvoer

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

IVN webwinkel:
Met de kortingscode IVN-LID-1202 krijg je 10% korting in de IVN webwinkel
Natuurboeken:
In De vier jaargetijden vind je zowel nieuwe als 'oude boeken service'.
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)
De nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Mail naar: IVN Apeldoorn: ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl of
KNNV Apeldoorn: ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl

