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Nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN en KNNV afdeling Apeldoorn
Redactieadres: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 februari opsturen

Natuurmoment
Ooievaarstelling 2019
In feite zijn ooievaars trekvogels, maar al jaren blijft een percentage ’s winters in
Nederland. Bij de telling op 12 en 13 januari van dit jaar noteerden 243 vogelaars 547
vogels. De hotspot was het Reestdal met 108 vogels. Vorig jaar werden er 650 vogels
gemeld.
Alle jonge vogels gaan richting het zuiden. Het zijn vooral de oudere vogels en vogels
waarvan de conditie minder goed is die niet op trek gaan, dat is naar schatting jaarlijks
tussen de 25% en 35% van de totale populatie. In het voorjaar broeden er gemiddeld
1000 paren in Nederland. Wie had dat jaren geleden durven denken.
(Foto Jan Noorlander)

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van harte welkom.
Nieuwe leden IVN: Ernst Verweij, Jeroen van Andel, Carolien Teelen, Nico Veldkamp,
Ciska Eijkelenboom, Nico Kuik. Vrienden: Mies van Suijlekom, Willy Elzen.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten.
(op de grafiek: het leden (rood) en vrienden (groen) aantal vanaf 1985. Paars: totaal.)
Van de voorzitter
Een groepje IVN-leden onderzoekt de marketing & communicatie van IVN Apeldoorn.
We vonden het fijn te merken dat de digitale nieuwsbrief en Groenvoer goed gelezen
worden door de leden/vrienden. Nu denken we na over het bereik van de rest van
Apeldoorn, Epe, Vaassen en Voorst.
Alle werkgroepen hebben recent hun jaarplan aan elkaar gepresenteerd in het
coördinatorenoverleg. Er gaat weer veel gebeuren in 2019. Ook als bestuur hebben
we plannen. Een paar voorbeelden: naast de aandacht voor de gemeente Apeldoorn
en de in 2018 gestarte regiowerkgroep Epe-Vaassen willen we ook een
regiowerkgroep Voorst starten, willen we meerdere malen per jaar IVN-cafés houden
om zo het contact tussen leden te bevorderen, we willen zorgen dat de contacten met
werkgroepen optimaal zijn, we willen de werkgroepen meer betrekken bij voornemens
en de onderlinge samenwerking verstevigen en zo meer. Voor al deze punten hebben
we concrete afspraken gemaakt.
De contacten met de gemeente Apeldoorn zijn intensief. We weten elkaar te vinden
als het om de natuur in Apeldoorn gaat. Ook dit jaar weer bij nieuwe Tiny Forests, de Begraafplaats Soerenseweg, het
Groenplan. Zo samen optrekken voor de natuur in en om de gemeente is mooi. Doen jullie mee?
We zoeken coördinatoren voor verschillende werkgroepen; er komen dit voorjaar 2 bestuursfuncties vacant, ook bij de
verschillende werkgroepen zijn vacatures en dan al die leuke nieuwe plannen en kansen. Er is echt voor elck wat wils.
(Ronald Duin, voorzitter IVN Apeldoorn)
Vrijwilligers verzekering
Naar aanleiding van de vraag "Afgelopen week kreeg ik te horen dat er verzekeringen van vrijwilligersorganisaties zijn die
een leeftijdslimiet van 80 jaar hanteren. Omdat ze dan niet meer verzekerd zijn moest de vrijwilligersorganisatie besluiten
afscheid te nemen van die vrijwilliger. Omdat ik ook kortgeleden 80 ben geworden, vraag ik mij af hoe het zit bij IVN?"
Voor IVN Apeldoorn gelden 2 vrijwilligersverzekeringen. Eén verzekering geeft dekking via de landelijke vereniging IVN. De
andere verzekering geeft dekking via de gemeente Apeldoorn. Voor beide verzekeringen geldt dat men eerst een beroep
op de eigen verzekeringen moet doen. Als deze geen dekking geeft kan een beroep op de verzekeringen van IVN en
tenslotte op de VNG Vrijwilligersverzekering van de gemeente Apeldoorn worden gedaan.
De VNG Vrijwilligers verzekering kent geen leeftijdgrens. Voor de IVN-verzekeringen (ongevallen en aansprakelijkheid)
geldt geen leeftijdsgrens. Wel is het zo dat voor de ongevallenverzekering de verzekeringssommen voor mensen boven de
75 jaar lager zijn dan voor mensen onder die leeftijdsgrens.
>> Lees meer

IVN Declaratieprocedure aangepast
De procedure voor het indienden van declaraties bij de IVN administratie is aangepast. Declaratie en bijlagen liefst
elektronisch in één document aanleveren. In het kort: Haal eerst het declaratieformulier op, vul het in en laat het door de
werkgroepcoördinator paraferen.
- Na invullen in Word het declaratie formulier opslaan als pdf bestand
- Eventueel bonnen scannen of fotograferen en bij het declaratieformulier voegen of opslaan als pdf bestand.
- Indien nodig de pdf bestanden samenvoegen en/of comprimeren
- Opslaan op je pc
- Opsturen als bijlage in mail naar administratie@ivn-apeldoorn.nl

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.
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Natuurbeheer in de omgeving van Apeldoorn
Werkgroep Sprengen en Beken: Werkgroepavond
Vogelwerkgroep: Werkgroepavond
Opsteker voor IVN Natuurgidsen: Apeldoorn Bomenstad (volgeboekt)
Vogelwerkgroep: Excursie Oud Reemst
Plantenwerkgroep: Mossenexcursie Vitens-terrein
Excursie Voorster Kerkenpad
Start Workshop Landschapsfotografie
Plantenwerkgroep: Werkgroepavond mossen
Natuurbeheer bij Staatsbosbeheer
Werkgroep Sprengen en Beken: Excursie St. Jansbeek
Insectenwerkgroep: Werkgroepavond
Vogelwerkgroep: Wandeling De Poll
Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Radio Kootwijk
Natuurbeheer Gelderse Werkdag
Cursus Natuur- en Samenleving (Je kunt je nog opgeven)
Lezing-Apeldoorn Bomenstad van Europa (geef je nu al op)
Lezing Pingoruïnes (geef je nu al op)

13/3: Apeldoorn Bomenstad van Europa
Waarom is Apeldoorn Bomenstad van Europa geworden? Welke functie vervullen
bomen om Apeldoorn toekomstbestendig te maken? Vragen die aan de orde komen
bij deze lezing over de Bomenstad van Europa door Annemiek van Loon,
bomenconsulent, adviseur groene leefomgeving bij de gemeente Apeldoorn en auteur
van de boeken Ruimte voor de Stadsboom en Leve(n)de speelplekken, Bomen in het
middelpunt.
De klimaatverandering vraagt om veel bomen maar ook om een andere aanpak in de
aanplant en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Eén van haar
uitgangspunten: de sleutel voor een groene stad ligt onder de grond.
Woensdag 13 maart, 19.30 uur in het ACEC gebouw, Roggestraat 44 Apeldoorn
(achter CODA). Je kunt je hiervoor al aanmelden via aanmelden-bomenlezing@ivn-apeldoorn.nl
De toegang is gratis. Consumpties voor eigen rekening >> Lees meer
NB: De opsteker voor IVN natuurgidsen met hetzelfde onderwerp op 6 februari is inmiddels volgeboekt.
Hoe gefundeerd is jouw kijk op Natuur en Samenleving?
Op 5 maart 2019 start de cursus Natuur en Samenleving. Wil je meer weten over wat
de invloed van ons mensen is op de natuur? Hoe zien we dat terug op de Veluwe en
in je eigen achtertuin? In de cursus spreken we over de opwarming van de aarde,
vervuiling en uitputting. Maar ook over ons handelingsperspectief. De rode draad in
de cursus is hoe natuur en samenleving in goede harmonie kunnen samengaan. Je
kunt meer lezen over de cursus én je opgeven via de website (Janneke Brouwer)
6 maart: KNNV-lezing Wolven in Nederland door Glenn Lelieveld (coördinator Wolvenmeldpunt).
Deze lezing is al volgeboekt, je kunt je helaas niet meer aanmelden
16 maart: Pingo-ruïnes, lezing en excursie
Het Uddelermeer en het daar nabijgelegen Bleekemeer zijn zogenaamde pingoruïnes, overblijfselen uit de laatste periode van het Weichselien-glaciaal, ruwweg zo'n
15.000 jaar geleden. In deze regio lag hier toen geen ijs, maar heerste er een
toendraklimaat met metersdiepe permafrost.
De afdelingen Epe-Heerde en Apeldoorn van de KNNV organiseren op
zaterdagmiddag 16 maart 2019 een lezing in Uddel over dit fenomeen. Verdere
informatie en opgave (verplicht): klik hier

IVN/KNNV Nieuws
Het boekje met de fietsroute Bomen in Beeld is geheel vernieuwd.
De route is beschikbaar op de website van IVN Apeldoorn en ook in de IVN Routes app.
Zie: www.ivn-apeldoorn.nl (menu Routes)
IVN Apeldoorn op 1
De website van IVN Apeldoorn stond in de bezoekersstatistieken van 2018 van alle IVN afdelingssites op de eerste plaats.
Ook de pagina met wandelroutes behaalde de eerste plek van alle (afdelings)pagina’s. Een mooi succes.
De wandel- en fietsroutes zorgden grotendeels voor dit succes. Die werden ruim
45.000x bezocht, een nieuw record.
VENEL nieuws
Onlangs is er met een flinke groep een mooi stukje werk verzet bij de Braamberg.
Bekijk hier de foto’s. Als er in februari nog een ochtend aan wordt besteed zal het er
helemaal mooi uitzien. Maar worden er wilgen geknot: Op 2 februari bij Ans
Schimmel, Vorstersweg 1, 7382 AS Klarenbeek. Hier zijn vorig jaar in maart onder vrij
barre weersomstandigheden 7 wilgen geknot. Hopelijk is het nu beter weer, want er
staan nog wat forse wilgen die een onderhoudsbeurt kunnen gebruiken.

Wie doet er mee??
Een nieuw project: Wie beschrijft de historie van IVN Apeldoorn?
In de kast in het IVN lokaal ligt een hele stapel historisch materiaal. We willen dat
graag uitzoeken en wellicht kan er een publicatie over de historie van IVN Apeldoorn
van worden gemaakt. Wie doet er mee? Het idee is dat er een projectgroepje wordt
samengesteld die deze klus gaat uitvoeren. Als er voldoende leden zijn houden we
eerst een informatie avond om af te stemmen wat het uiteindelijke doel is en hoe we te
werk gaan.
Aanmelden via Hans Hogenbirk ivnextra@ivn-apeldoorn.nl
Vacatures. De werkgroep PR van IVN Apeldoorn kent een aantal zelfstandige teams die de verschillende media
verzorgen. Centrale ondersteuning, regie en afstemming is daarbij de rol van de coördinator. Al langere tijd is de vacature
van coördinator PR vacant. Maar er worden ook leden gezocht voor een nieuw te vormen team ‘social media’. Dit team
zorgt voor publicaties op diverse Facebook locaties.
Er worden ook twee nieuwe IVN bestuursleden gezocht.
Is er een vacature in je werkgroep of voor een project?? Meld het aan voor vermelding in deze nieuwsbrief en op de
website. >> Bekijk de Bekijk de vacatures
Begraafplaats Soerenseweg
De begraafplaats aan de Soerensweg is een bijzondere plek. Het terrein staat ook
regelmatig in de belangstelling vanwege de huidige staat waarin het zich bevindt. De
gemeente bereidt nu een nieuw beheersplan voor. Om daar ook de natuurwaarden
optimaal een plek te geven is er overleg geweest met een aantal IVN’ers en KNNV’ers
die het terrein goed kennen. Daar is afgesproken te starten met een integrale
inventarisatie. Er hebben zich al mensen gemeld met expertise over paddenstoelen en
vogels, maar het terrein heeft nog veel meer te bieden. Wie kan helpen bij die
inventarisatie en heeft gedegen kennis van de fauna en flora. Aanmelden kan bij
Patrick Hulshof, adviseur fysieke leefomgeving van de gemeente Apeldoorn.

Ander nieuws en activiteiten
15/2: Wordt Nederland een kraanvogelland?
Op vrijdag 15 februari houdt Peter van den Akker bij Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een lezing met als titel Wordt Nederland
en kraanvogelland? >>Meer informatie.
Infographic: Buiten zijn en groen
Interessant en informatief om de resultaten van het onderzoek naar Buiten zijn dat
onder volwassenen is gehouden door het GGD-panel NOG beter weten van GGD
Noord- en Oost Veluwe eens op deze ‘infografische manier’ te bekijken.
Meer groen en meer wandel- fietspaden hebben – in ieder geval bij de panelleden –
invloed op de frequentie om naar buiten te gaan. Een groene omgeving heeft een
positieve invloed op de gezondheid. Maar dat wist je natuurlijk al.
>> Lees meer (Ingezonden door Adriaan Goeman)
Open Tuinen Weekend Groei & Bloei
Dit jaar wordt het Open Tuinen Weekend gehouden op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni. Wellicht zijn er onder leden van
IVN of KNNV ook mensen die het ook leuk zouden vinden om hun tuin open te stellen.
Je kunt beide dagen meedoen of alleen de zaterdag of alleen de zondag.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Corrie Hennekes, secr-genb-apeldoorn@ziggo.nl

‘s Winters op Pad
Eerstdaags verschijnt er een nieuwe bundel van Ton Lommers met informatie en
ideeën voor natuurgidsen.
Wat valt er van november tot eind maart buiten allemaal te zien en ontdekken?
Genoeg om er met plezier -op eigen houtje of met een groep - op uit te trekken! Het
gaat steeds over waarnemingen buiten, die je zelf kunt doen en begrijpen.
De bundel is te bestellen via tonlommers@casema.nl. Prijs: €14,50 (inclusief
verzendkosten €18,65. Snelle bestellers (tot 15 februari 2019) krijgen €2,50 korting).
2/3: Gelderse Werkdag
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Staatsbosbeheer (SBB) houden op
2 maart de Gelderse Werkdag 2019, een inmiddels diepgewortelde traditie. De dag
waarop alle Gelderse landschapsvrijwilligers elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en
gezamenlijk aan de slag gaan voor het behoud van het landschap.
Dit jaar wordt het een gezellig buitenevenement met alleen een ochtendprogramma in
een sfeervolle tent met vuurkorven in natuurgebied Het Leesten te Ugchelen.
Als je mee wilt doen dan aanmelden vóór 24 februari via deze link. Daar vind je ook
meer informatie over de werkzaamheden en excursiemogelijkheden.
Lekker gezond en duurzaam eten uit de buurt.
Een betrokken groep burgers verkent sinds de zomer 2018, de mogelijkheid om op het
open Erf van De Groote Modderkolk in Loenen op het terrein van Natuurmonumenten
een Herenboerderij op te richten. Herenboeren Groote Modderkolk wil met 200
huishoudens een coöperatie oprichten om voor de regio gezond en duurzaam voedsel
te laten verbouwen, kleinschalig onafhankelijk van de markt, in harmonie met de
natuur en zonder winstoogmerk. Een professionele boer doet het dagelijkse werk en
de leden krijgen iedere week duurzame groenten, fruit, eieren en vlees van hun eigen
boerderij. Een natuur-inclusieve manier van omgaan met voedsel, natuur en landbouw.
Op 5 februari is er een informatiebijeenkomst bij de De Groote Modderkolk in Loenen.
>> Meer weten: grootemodderkolk.herenboeren.nl.

Natuurnieuws
Groene Glimlach: Suffe Zutphen
Hij stond met de verrekijker in zijn handen en liep ons enthousiast tegemoet bij het
gemaal Nijenbeek in de Rammelwaard. ‘Heb je ‘m gezien’, riep hij al van verre. Wij
hadden de zeearend ook gezien en waren blij dit met een andere vogelaar te kunnen
delen, want zo’n vliegende deur zeilt niet dagelijks over je hoofd.
De vogelaar bleek één van de stadsecologen in Amsterdam te zijn die terug was op
zijn geboortegrond. Dat doet hij jaarlijks een keer of twee. Zijn collega’s zeggen dan:
‘Veel plezier in het suffe Zutphen’. Dit keer zou hij ze overtroeven met deze
waarneming.
Opvallend is dat op het nieuwe informatiebord in de vogelhut zowel de zeearend als de
visarend staan afgebeeld. Wie weet hebben we hem bij de tweede IVN-ZomaarGrasduinen-wandeling op 26 januari in de kijker gehad. De ecoloog die dit gebied dus al heel lang kent, vertelde dat hij
zeker dertig jaar geleden in de bomen bij het gemaal ’s winters wel eens tachtig ransuilen had geteld. Vijftien jaar geleden
heb ik er ooit acht geteld, daar was ik al dik tevreden mee. Die goede oude tijd, gaat hiervoor wel op. (Yvonne Zwikker)
Natuurpunt.be
Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging in West Vlaanderen België die zorgt voor de
bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Maar ook voor toepassing in Nederland
is er een heel informatieve site. Je vindt er veel informatie en lessen over diverse natuur onderwerpen.
>> www.natuurpunt.be

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

