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Natuurmoment
Grote verschillen in klein land
Tijdens een IVN-wandeling bij een buurafdeling in de Achterhoek waren we
verbaasd over de grote hoeveelheid gretig aangevreten bladeren van heel veel
bomen en struiken. Ook exoten zoals Amerikaanse vogelkers en -eik hadden het
flink te verduren. Iemand vertelde dat ze in een week 300 meikevers had
weggevangen bij haar boerderij. Rondom Apeldoorn was in die tijd amper vraat
aan bladeren te zien. In het Kroondomein spotte ik op een avond 6 meikevers.
Wat een verschillen in dit kleine landje.
(Yvonne Zwikker, foto en tekst)

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van IVN of KNNV-Apeldoorn
Nieuwe leden/vrienden IVN: Margot Pot, Gerda Pelgrim, Lenneke Netjes, Ben Cornelissen
Nieuwe leden KNNV: Quirin Kosters
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten.
Van de voorzitter
Dit keer een eerste bijdrage mijnerzijds als voorzitter van de KNNV. Mijn naam
is Jacob Ruijter, nog net 64 jaar oud, en nu bijna 3 jaar voorzitter van de
afdeling Apeldoorn. Daarnaast ben ik binnen de vereniging actief als lid van de
Plantenwerkgroep.
Deze gezamenlijke nieuwsbrief is het resultaat van groeiende samenwerking
tussen IVN en KNNV. Voor ons als KNNV is het een welkome aanvulling als
maandelijkse communicatie naast onze kwartaaluitgave De Vier Jaargetijden.
Het is een goede zaak om daar waar mogelijk als IVN en KNNV de
samenwerking verder uit te bouwen op gebied van cursussen, communicatie/
evenementen en huisvesting.
Vanuit de KNNV kan ik met gepaste trots melden dat we afgelopen periode
goed in het nieuws zijn geweest met de verkiezing van de Vogel van Apeldoorn
(Vogelwerkgroep) en de uitgave van De Apeldoornse Grift en haar
stroomgebied (Werkgroep Sprengen en Beken).
(Jacob Ruijter, voorzitter KNNV Apeldoorn)
IVN Apeldoorn verwelkomt nieuwe IVN-natuurgidsen
De natuurgidsenopleiding bestaande uit 7 modules werd zaterdag 16 juni
afgesloten met presentaties van educatieve projecten. De nieuwe natuurgidsen
toonden de nieuwe producten die ingezet kunnen worden: downloads zoals een
nieuwe wandeling in Het Woud, ommetjes in het Orderbos en Park Berg en
Bos, en rond schaapskooi in Ermelo, een excursie in de Empese en Tondense
hei, een bomenexcursie in Kerschoten, een safari in Het Woudhuis voor jeugd
van basisscholen, een bodemexcursie in het Renkumse Beekdal en cursussen
over vleermuizen, reptielen en vogels.
De diploma’s werden uitgereikt te midden van genodigden en veel IVN’ers die
aan de NGO 2017-8 hebben meegewerkt.
De Vier Jaargetijden is weer verschenen
Het zomernummer van het blad van KNNV Apeldoorn kun je HIER ook digitaal lezen.
Ook KNNV Epe-Heerde heeft een blad: Natuurklanken. Dat is digitaal te lezen op de website.
En dan ook het kwartaalmagazine van IVN Apeldoorn nog maar even vermeld. Dat vind je hier in digitale vorm.

Ons IVN: een sociaal intranet voor IVN leden
OnsIVN (Intranet) voor zowel de beroepsorganisatie van IVN als voor de
vrijwilligers in de afdelingen beschikbaar.
Het stelt IVN’ers in staat om onderling kennis en ervaringen te delen, niet elke
keer weer opnieuw het wiel uit te vinden en in contact te komen met activiteiten
bij andere IVN afdelingen.
Je bent niet alleen ontvanger van nieuws en informatie, maar kunt daar ook
actief aan bijdragen.
Je hebt op het intranet de beschikking over een eigen tijdlijn waarbij je berichten
kunt sturen naar / delen met bepaalde groepen waar je actief in bent of naar
bepaalde personen een privébericht sturen. Daarnaast kun je binnen groepen samenwerken aan documenten en
informatie uitwisselen. Tevens is het een belangrijke bron voor algemene IVN informatie.
Om gebruik te kunnen maken van het intranet moet je eerst een account aanmaken. Dat kan via www.ivn.nl/onsinvn.
Daar lees je ook meer over de mogelijkheden. Handig om bijvoorbeeld als werkgroep te gebruiken.
Digitaal archief IVN-Apeldoorn
Naast OnsIVN heeft IVN Apeldoorn ook nog een eigen digitaal archief. Hier
kunnen alle documenten worden opgeslagen die het waard zijn om bewaard te
worden. Bijvoorbeeld wandel/fietsroutes, informatie en draaiboeken van de
cursussen en excursies, foto’s en nog veel meer. Dit archief is enige tijd geleden
volledig gewijzigd. De vormgeving is eenvoudiger en je kunt nu op naam zoeken
door het hele archief. Een account kun je aanvragen via archivaris@ivnapeldoorn.nl. Het digitaal archief is alleen toegankelijk voor IVN leden en de
informatie is alleen beschikbaar voor IVN activiteiten.

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.

2/7 KNNV paddenstoelenwerkgroep: Excursie Heidehof
10/7 IVN
Zomeravondwandeling Rabbit Hill
17/7 IVN
zomeravondwandeling Coldenhove
21/7 KNNV Plantenwerkgroep: Excursie Soerense Broek
23/7 KNNV Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Heidehof
25/7 KNNV Zomercursus hoe heet die plant
31/7 IVN
Zomeravondwandeling Coldenhove
1/8 IVNV Vleermuizencursus 2018
4/8 IVN
Wandelreünie IVN natuurgidsen
6/8 KNNV Werkgroep Sprengen & Beken: Werkgroepavond
7/8 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
(Bij de foto: IVN promotiekraam tijdens de Pinksterfair in Vaassen)
4/8: Wandelreünie IVN natuurgidsen
De gidsen die vóór 2004 of ná 2012 hun diploma behaalden worden
uitgenodigd om 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 >> Lees meer
(Cathrien Oskamp en Yvonne Zwikker)
Apeldoornse Slootjesdag!
De kikkers lieten zich, op één na, niet vangen…, maar wat betreft de overige
waterdiertjes was er tijdens de Slootjesdag, zondag 10 juni, een enorme
variëteit te bewonderen. Libellelarven, bootsmannetjes, waterschorpioen,
kikkervisjes, salamanderlarfjes…
De vijver van het Woldhuis leek dit keer nog meer leven in zich te hebben dan
voorgaande jaren! Ook voor de ecologe van Waterschap Vallei en Veluwe een
verrassing.
Elk jaar is het spannend: gaat er een zonnetje schijnen, wat zal de opkomst
zijn… En ook dit jaar kwam alles goed: ruim 70 kinderen en (groot)ouders, mooi weer, een prachtige locatie en een prima
sfeer!
Complimenten van het publiek en langzamerhand een groeiend aantal vaste bezoekers op onze Slootjeszondagmiddag!

IVN Ledendag 2018
Op 6 oktober 2018 vindt de IVN Ledendag plaats in Nijmegen. 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 de landelijke
vereniging IVN Natuureducatie te organiseren. 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

Wie doet er mee??
Gezocht: IVN Penningmeester en/of administrateur
Tijdens de laatste ledenvergadering heeft Anne de Vries aangegeven in 2019 niet herkiesbaar te zijn als
penningmeester. Daarom zijn we nu op zoek naar een iemand die deze functie kan overnemen. Daarbij gaan we de
functie splitsen in die van een penningmeester, verantwoordelijk voor begroting, jaarrekening en financieel beleid en een
administrateur voor de dagelijkse administratie. Heb je interesse om penningmeester en/of administrateur te worden,
meld je dan nu aan via de voorzitter of de penningmeester.
Je kunt dan wellicht dit jaar al mee gaan draaien om voor een zorgvuldige overdracht te zorgen.
>> Lees meer over deze vacature.
Vrijwilligers gezocht voor IVN Natuurdag 14 oktober 2018
IVN Apeldoorn bestaat 70 jaar en daarom organiseren we op zondag 14 oktober
een feestelijke dag met allerlei natuuractiviteiten voor de inwoners van Apeldoorn
en omstreken! Noteer die dag dus alvast in je agenda.
De IVN werkgroep Woudhuis heeft inmiddels al de nodige voorbereidingen
getroffen, maar om die dag zelf alles in goede banen te kunnen leiden hebben we
ondersteuning nodig. Vind jij het leuk om die dag mee te werken, laat het dan
weten aan Chantal Meijerink (meijec@xs4all.nl). Uiteraard zijn KNNV leden ook
van harte welkom, ook om mee te werken.
Samen maken we er een hele leuke en leerzame dag van!
>> Lees meer over het programma van de Natuurdag
Doe mee aan onderzoek natuurkennis
Namens de afdeling Wetenschapscommunicatie van de Universiteit Leiden doet
Lisette Hemelaar onderzoek naar dierenkennis van mensen in Nederland. Voor
een anonieme vragenlijst van +/- 10 minuten (eigenlijk een soort quiz. De
antwoorden krijg je na afronden van de lijst) zoekt zij personen die in hun beroep
of vrijwilligerswerk iets met biodiversiteit, natuur en/of dieren doen. Bijvoorbeeld
mensen die kennis over natuur of dieren overbrengen naar een publiek via
werkgroepen, rondleidingen, geschreven teksten, of excursies. Wellicht dus iets
voor IVN of KNNV leden.
Je levert dan meteen een bijdrage aan het onderzoek. De link naar de vragenlijst
>> Bekijk meer vacatures

Ander nieuws en activiteiten
Rondje Beekbergerwoud!
Tot voor kort was hier nog geen aanbod van het IVN, maar nu is het Rondje
Beekbergerwoud geboren.
Het Beekbergerwoud vormt met ruim 100 hectare een moerasgebied met nu nog jonge
zogenaamde elzenbroekbossen en natte graslanden, gelegen tussen Apeldoorn en
Klarenbeek. Het Woud is in beheer van Natuurmonumenten en is nog volop in ontwikkeling
en wordt nog verder uitgebreid naar uiteindelijk een verbinding met het Matenpark in
Apeldoorn, zodat planten en dieren zich over grote afstand kunnen verspreiden. In het
gebied is een wandelpad aangelegd met opgehoogde zandpaden en vlonders over het
water. Nu was het niet zo moeilijk om het rondje te lopen, maar het is altijd boeiender om
met wat achtergrondinformatie daar te wandelen. In het Rondje Beekbergerwoud wordt
o.a. de geschiedenis van Het Woud en organismen uit verschillende groepen beschreven.
Kijk op de website van het IVN om de wandeling te downloaden.
(Janneke Niessen)
Gemeente Apeldoorn meldt zich aan voor Tiny Forest
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos zo groot als een tennisbaan. Ook voor een groene stad als Apeldoorn,
onlangs nog verkozen tot Bomenstad van Europa, zijn zulke bossen belangrijk.

Tiny Forests zijn niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.
Zo leren kinderen in dit ‘buitenlokaal’ meer over de natuur en zien ze hoe het bos dat ze zelf hebben aangeplant, groeit.
Daarnaast is het een prettige en gezonde plek waar buurtbewoners elkaar
kunnen ontmoeten.
Apeldoorn wil graag vier van deze bosjes aanleggen, bij voorkeur midden in de
wijk en dichtbij scholen. De Tiny Forests vormen een onderdeel van een landelijk
partnership met IVN Natuureducatie om vóór 2021 samen 100 Tiny Forests in
Nederland te realiseren. Hiervoor zoekt de landelijke vereniging IVN 24
partnergemeenten, waarvan er twaalf in 2018 en twaalf in 2019 geselecteerd
worden door IVN. Of en hoe IVN-Apeldoorn hieraan kan bijdragen is op dit
moment nog niet bekend. >> Meer informatie
Erfgoedfestival ‘Over Grenzen van Gelderland’
In de tijd van het hertogdom Gelre strekte Gelderland zich uit tot ver in Limburg.
Tijdens het Erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland – tot en met 22 juli –
leer je de verhalen over binnen- en buitengrenzen van dit gebied kennen. In heel
Gelderland zijn er exposities, fiets- en wandeltochten en meer.
Natuurlijk doet Apeldoorn mee, onder meer met exposities en wandelingen.
>> Meer informatie
Overigens….. 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
Minicursus: Vlinders herkennen
In samenwerking met Jaarrond Tuintelling en de Vlinderstichting geeft de KNNV
afdeling Epe Heerde een minicursus Vlinders herkennen op 31 juli en 4 augustus
2018.
Leer in één avond en één excursie hoe je tuinvlinders kunt herkennen en
benoemen. En leer hoe je jouw tuin aantrekkelijk kunt maken voor de vlinders.
Vlinders staan voor lente, verliefdheid en zorgeloosheid. Iedereen kijkt altijd vol
bewondering naar deze gevleugelde insecten. Welke vlinders zie je in jouw tuin?
Is die vrolijke fladderaar een koolwitje, citroenvlinder of atalanta?
Na deze minicursus (€5 per persoon) kan je ook succesvol meedoen met de
Nationale Vlindertelling van 27 juli -5 augustus 2018.
>> Informatie en opgave of per mail bij Yvonne Zeegers: Secretaris@epeheerde.knnv.nl of 0578 620505

Natuurnieuws
Apeldoorn neemt prijs voor ‘Bomenstad van Europa’ in ontvangst
Apeldoorn is een jaar lang Bomenstad van Europa. Locoburgemeester Mark
Sandmann ontving de stedenprijs uit handen van Thomas Guni. Hij is
stadsarchitect van Trnava in Slowakije, dat vorig jaar de titel won. Apeldoorn
scoorde met zijn groene uitstraling én met de innovatieve bomenbunkers: slimme
ondergrondse groeibakken voor stadsbomen. Mark Sandmann: “Apeldoorn laat
zien dat innovatie en lef sleutels zijn tot succes.”
Beekprik gespot in Catharina Amaliapark
Samen met Waterschap Vallei en Veluwe werkt de gemeente aan het herstel van
veertien beken en sprengen in Apeldoorn. Met mooie resultaten, want onlangs is
de zeldzame beekprik voor het eerst gesignaleerd in het Catharina Amaliapark.
Het visje was al eerder gespot in nieuwe delen van de Grift. Het beekherstel
draagt niet alleen bij aan de natuurontwikkeling, het helpt ook om ruimte te
maken voor regenwater én cultureel erfgoed te behouden.
Extreem veel Eikenprocessierupsen
De overlast van de eikenprocessierups is in 2018 groter dan ooit en niet alleen in
Nederland. Een van de redenen van de overlast is dat de preventieve bespuiting
dit jaar minder effectief lijkt te zijn geweest. Opvallend is dat op plaatsen waar
bomen preventief bespoten zijn nog nesten zijn ontstaan. De afgelopen jaren is
dit vaker gezien maar dit jaar komt het meer voor dan in voorgaande jaren.
Eikenprocessierupsen blijken één of misschien zelfs enkele jaren in de grond in
verlengde diapauze te kunnen gaan. Een deel van de rupsen verschijnt daardoor
pas later in het voorjaar waardoor bestrijding veel lastiger wordt. >> Lees meer

Biodiversiteit Gelderland stabiliseert op 40%
Hoe gaat het met de Gelderse natuur? In mei verscheen de eerste rapportage
over de biodiversiteit in Gelderland. Een aanrader: het rapport is prettig leesbaar
en geeft een goed inzicht in de stand van diverse soortgroepen. Het goede
nieuws is dat de algemene achteruitgang van biodiversiteit is gestopt. Maar dat
geldt niet over de hele linie: vogels bijvoorbeeld gaan nog altijd achteruit. En er is
nog geen sprake van herstel op heiden en in bossen. Dat heeft structurele
oorzaken, zoals de depositie van stikstof, verdroging en de achteruitgang van
natuur en landschap buiten de natuurgebieden. Dat is een probleem, omdat
biodiversiteit van groot maatschappelijk belang is voor de landbouw, voor
gezonde bodems, voor ecosysteemdiensten en het natuurlijk kapitaal.
>>Lees verder
26 mei 2018 09.52 Loenermark
Een zonnige morgen en ideaal om slangen te fotograferen. Uit het niets komt er
ineens een kudde schapen aan gestoven. Wat eerst een last leek bleek een
zege te zijn. De schapen hadden een nachtzwaluw uit zijn dekking gejaagd.
En deze was zo aardig om naast mijn een veilig heenkomen te zoeken
maar ik kon mij geluk die dag niet op. Ook een ringslang moest in de rappigheid
een veilige plek vinden. Die vond hij/zij op een meter hoogte in de struiken
(Joop Weijn)
Groene Glimlach: Onverwachte wending
Volgens mij was de hype van Pokemon al lang voorbij. Maar ik spotte weer
gebogen hoofden in het Mheenpark, figuren tussen de 15 en 40 jaar met het
mobieltje in de hand. Even stilstaan, zaken intoetsen over het scherm vegen en
weer op pad, lopend of met de fiets. Gebogen hoofde zien niets zei een
legendarische tante van mij altijd. ‘ Kijk om je heen’ was haar boodschap en ‘loop
rechtop’.
Ik stopte bij een moeder met haar zoon en vroeg of er belangrijke
Pokemonfiguren in het park te vinden waren. Ze probeerden mij uit te leggen hoe
het werkte maar zagen al snel in dat dat onbegonnen werk was. ‘Kijken jullie dan
helemaal niet naar al die mooie bomen in het park’ verzuchtte ik. De moeder
veerde helemaal op en kwam los van haar toestel. ‘We kennen al die bomen al. Daar staat de Watercypres en daar de
Boomhazelaar.’ Ze wees inderdaad de goede kant op. ‘Dat hebben we geleerd van die naambordjes op de bomen. De
hele familie kent ze.’ Toen ik langs de Watercypres fietste moest ik glimlachen. Maar wat bleek: het bordje is verdwenen.
Zijn die bordjes ineens collectorsitems of is dat typische zacht aanvoelende hout van die stam toch geen goede
ondergrond voor schroefjes? Ik vermoed het laatste. We gaan op zoek. (Yvonne Zwikker)
Colofon, Contactadressen en afdelingsbladen
Contactpersonen: IVN contacten
Afdelingsbladen: IVN Apeldoorn:
Groenvoer
IVN webwinkel:

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

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

