Jaargang 11 nummer 3–maart 2019
Nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN en KNNV afdeling Apeldoorn
Redactieadres: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
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Natuurmoment
Schapen bedreigd
Schapen horen van oudsher bij het Veluwse landschap, maar een schaapsherder
heeft het tegenwoordig niet makkelijk, zo was recent in de documentaire de
Schapenheld in Gigant te zien. Er waren tijden dat er veel meer schapen op de
Veluwe dan mensen rondliepen. Hoeveel we er in de toekomst nog op de grote
stille heide zullen aantreffen, is de vraag. Schapen worden niet alleen bedreigd door
de recent gesettelde wolf, maar ook door mensen die leuk schapen willen gaan
voeren met hompen brood. Daar blijken hun magen niet op ingesteld, met de dood
tot gevolg. Tip: Hou gewoon geen brood over dat je aan wie dan ook gaat voeren.
(Yvonne Zwikker)

Uit de afdeling
Nieuwe leden/vrienden van harte welkom.
Nieuwe leden IVN: Marion Verhulst, Petra Kiers-Stam
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten.
Van de voorzitter
Momenteel wordt het klimaatdebat in alle geledingen van de samenleving, van links
tot rechts en jong tot oud gevoerd. Een goede zaak.
Op 10 maart wordt in Amsterdam een klimaatmars georganiseerd door Milieudefensie
en Greenpeace. Zelf ben ik ook dit keer weer van de partij.
Een ander moment om een stevig groen (en blauw) geluid te laten horen is op 20
maart bij de Provinciale en Waterschapsverkiezingen.
Daarnaast is het belangrijk dat onze verenigingen ook aan de weg blijven timmeren
voor behoud en beleving van natuur en milieu. Daarvoor is het nodig dat we als eigen vereniging gezond zijn en blijven,
maar het kan ook door onze krachten te bundelen en ook andere groene organisaties in Apeldoorn erbij te betrekken.
Natuurlijk Apeldoorn www.natuurlijkapeldoorn.nl is er al als platform voor samenwerking, maar dat zou verder uitgebouwd
dan wel versterkt kunnen worden.
(Jacob Ruijter, voorzitter KNNV Apeldoorn)
Waar kan IVN Apeldoorn financieel bijdragen?
Er zijn verschillende suggesties ingediend waar IVN haar extra vermogen aan kan besteden. Alle indieners hebben bericht
gehad dat hun idee is ontvangen en hoe het verder gaat. Sommige indieners is gevraagd om aanvullende informatie. De
ingediende ideeën zijn door het bestuur beoordeeld op de door de ALV vastgestelde criteria. De ideeën die binnen die
voorwaarden passen worden nu gekwantificeerd zodat ze aan de leden kunnen worden voorgelegd met de daaraan
verbonden kosten.
Een van de ideeën is het ontwikkelen van een educatieve natuur leerweg. Een leerweg bestaat uit een afwisselende
wandelroute voorzien van aantrekkelijke panelen en/of objecten die uitleg geven over de natuur die ter plekke is te zien en
te beleven. Ongeveer zoals het IVN Natuurpad in Park Berg en Bos.
Heb je een goed idee voor een plek of route binnen ons werkgebied geef dat dan door aan voorzitter@ivn-apeldoorn.nl dan
werken we dat gezamenlijk verder uit.
Ulrik en Jacqueline verhuisd
Sommige van jullie weten het inmiddels al en misschien enkele weer niet. Ulrik en ik zijn verhuisd en we wonen sinds een
aantal maanden in Ruurlo. Door onze verhuizing naar de Achterhoek zijn we gestopt met werkgroep lezingen en hebben
we ons inmiddels laten overschrijven naar een andere afdeling van het IVN.
Bij deze willen we een ieder bedanken voor de hele leuke contacten die we de afgelopen jaren hebben mogen ervaren.
Tijdens onze natuurgidsencursus, de wandel- en of fietsexcursies, de opstekers en noem maar op. We hebben er enorm
van genoten en het was ook leerzaam. Ook niet te vergeten de geweldige ondersteuning tijdens de voorbereiding en op de
avond zelf van een lezing. Dankzij jullie was het niet mogelijk om deze mooie en bijzondere lezingen te organiseren.
We wensen iedereen heel veel goeds toe en wie weet … tot ziens.
Hartelijke groet van Ulrik en Jacqueline

Activiteitenagenda IVN/KNNV
De activiteiten van IVN en KNNV staan open voor alle leden. Deelname aan werkgroep bijeenkomsten 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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IVN
Natuurbeheer Gelderse Werkdag
IVN
Cursus Natuur- en Samenleving (Je kunt je nog opgeven)
KNNV
Vogelwerkgroep: Werkgroepavond - Steenuilen
IVN
Natuurbeheer in de omgeving van Apeldoorn
KNNV
Vogelwerkgroep: Excursie Arkemheen
KNNV
Plantenwerkgroep: Werkgroepavond – Knoppen
IVN
Lezing-Apeldoorn Bomenstad van Europa (Je kunt je opgeven)
KNNV
Plantenwerkgroep: Knoppenexcursie in het Woudhuis
KNNV
Lezing Pingoruïnes (Geef je nu al op)
KNNV
Insectenwerkgroep: Werkgroepavond
IVN/KNNV Cursus roofvogels (Deze cursus is volgeboekt)
IVN
Berg en Bos Theehuiswandeling
IVN
Excursie Loenermark
KNNV
Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Kleiberg Apeldoorn
IVN
Start Landschappencursus (je kunt je nog opgeven)
KNNV
Vogelwerkgroep: Wandeling Hoog Buurlo
IVN
Excursie Haps prehistorisch dorp
IVN
Start vlindercursus (Deze cursus is volgeboekt)
IVN
Start groencursus voorjaar (Deze cursus is volgeboekt)
IVN
Excursie Woudhuis vroege vogelwandeling

5 maart: Start cursus Natuur- en Samenleving
De cursus Natuur & Samenleving bestaande uit 4 avonden en 2 excursies voor
diegenen die geïnteresseerd zijn in hoe met de aarde wordt omgegaan en welke
druk de toename van welvaart en de bevolkingsomvang op de natuur legt. Tijdens
de cursus wordt onderzocht hoe de inrichting van onze samenleving de natuur
beïnvloedt en welke veranderingen noodzakelijk zijn om onze planeet leefbaar te
houden.
Aan het einde van de cursus heb je inzicht in samenhang en verbanden ook op de
lokale situatie en krijg je handvatten om in je eigen omgeving iets te doen.
>> Meer informatie en aanmelden.
13 maart: Lezing 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 en 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). Aanmelden via
aanmelden-bomenlezing@ivn-apeldoorn.nl.
De toegang is gratis. Consumpties voor eigen rekening >> Lees meer
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 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. De lezing
wordt gegeven in Uddel door Anja Verbers, fysisch geograaf en een autoriteit op
het gebied van pingoruïnes. Verdere informatie en opgave (verplicht): klik hier
26 maart: Cursus Landschappen
Raak jij ook gefascineerd door het Woest en bijster landschap van de Veluwe? Zou
je meer willen weten en dat landschap willen beleven? Schrijf dan in op de IVN
cursus Landschappen. Tijdens vier avonden en vier excursies ontdek je de
wordingsgeschiedenis en nemen we je mee naar de tijd dat landijs reliëf gaf aan de
bodem, nomaden zich duizenden jaren geleden vestigden en agrarische
nederzettingen het landschap geleidelijk veranderden. Vanaf de Middeleeuwen
zorgde de mens dat het huidige cultuurlandschap ontstond.
Tijdens de excursies bezoeken we onder meer Kroondomein Het Loo, Hoog
Soeren, Wenum-Wiesel, Meerveld en Staverden.
Kijk voor informatie en aanmelding op www.ivn-apeldoorn.nl (er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!)

IVN/KNNV Nieuws
Voorjaarsnummer Groenvoer verschenen
>> Je kunt hem HIER ook digitaal lezen.
Cursus didactiek geeft inspiratie
Dertien IVN gidsen van onze afdeling zaten weer in de schoolbanken. Het betrof
een cursus didactiek voor docenten, verdeeld over vier zaterdagen gegeven door
Jettie den Houdt verbonden aan het Landelijk IVN.
Hoe leer jij het liefst was een van eerste vragen. Leer je door de kunst af te kijken,
te participeren, door kennis te verwerven of door voornamelijk te oefenen. We
dachten na welke rol van een docent het beste bij een ieder van ons past. Is dat
die van instructeur, trainer, begeleider of coach. Kijken naar je gedrag met behulp
van het ijsbergmodel van McClellend doe je ook niet dagelijks. Daarbij keken we
naar wat je doet, wat je denkt en wat je wilt. Zaken waar je zelden de tijd voor neemt,
zeker niet gezamenlijk.
Aan vaardigheden om contact te leggen kun je nooit genoeg aandacht besteden. Alle
deelnemers hebben deze cursus als inspirerend ervaren, bovendien geeft zo samen bezig
zijn binding in de afdeling. De laatste dag mochten we een les of lesonderdeel
presenteren. Dat was helemaal een leuke, leerzame en zinvolle ervaring.
Hoe verleiden we toeristen om in 2021 Apeldoorn te bezoeken?
Dat was de vraag waar 70 jongeren van het Veluws College Mheenpark zich de afgelopen
maanden over hebben gebogen. Dit doen ze in het kader van het IVN Jongeren
Adviesbureau project, een initiatief van IVN Natuureducatie Gelderland, gemeente
Apeldoorn en provincie Gelderland. “Een mooi initiatief! We waren erg onder de indruk van
hoeveel tijd, moeite en energie de leerlingen hierin hebben gestoken”, aldus wethouder
Mark Sandmann. >> Meer informatie.

Kennis maken met…
De IVN werkgroep Routes
Deze werkgroep checkt bestaande routes, ontwikkelt nieuwe wandel/fietsroutes
voor diverse doelgroepen, opdrachtgevers of als onderdeel van speciale
projecten. Het gaat daarbij niet alleen om de route, maar vooral ook om de natuur
en cultuur die langs de route is te zien.
We willen dat de routes bijdragen aan het doel van IVN: Mensen betrekken bij
natuur. Ze bevatten dus altijd een redelijke hoeveelheid natuurinformatie of
prikkels om de natuur te beleven.
Ook wordt samengewerkt met andere organisaties. Zo wordt het natuurpad van
KNNV Epe-Heerde in de IVN Routes app geplaatst. De Moerman route bij
Ugchelen en de fietsroute Sporen van ijzer kwamen tot stand in samenwerking met de Archeologische Werkgroep
Apeldoorn (AWA) en het Fietsgilde.
De werkgroep heeft momenteel 6 leden. Daar kunnen er nog wel een paar bij. De leden werken alleen of in koppels aan de
routes. We komen 1x per 2 maanden bij elkaar voor overleg of gaan op pad. Heb je zin om mee te doen? Meld je aan via
routes@ivn-apeldoorn.nl

Wie doet er mee??
Een nieuw project: IVN en Natuur in de buurt
IVN heeft landelijk het thema Natuur in de buurt. De gemeente Apeldoorn zet daar ook op in
met het gemeentelijk Groenplan. IVN Apeldoorn is partner in dit project. Om dat thema verder
te ontwikkelen zoeken we leden die zich in willen zetten in hun eigen buurt. Met een groepje
IVN'ers bespreken we dan wat we al aan activiteiten hebben en wat we nog kunnen
ontwikkelen samen met andere partners in de stad. Het doel is nog in 2019 één of meer
concrete activiteiten uit te voeren. Doe je mee, meld je dan aan bij ivnextra@ivn-apeldoorn.nl
Groenvoer schrijvers
Groenvoer, het afdelingsblad van onze afdeling, is op zoek naar schrijvers die incidenteel een
onderwerp op verzoek van de redactie willen uitwerken.
Als je belangstelling hebt mail naar groenvoer@ivn-apeldoorn.nl . Wil je meer weten bel met
Yvonne Zwikker 055-3662954
Wie beschrijft de historie van IVN Apeldoorn?
Eén aanmelding is er al. Maar het zou aardig zijn als er een klein groepje komt dat de historie
van IVN-Apeldoorn gaat uitzoeken en er wellicht een publicatie over maakt. Wie doet er mee? 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

Gidsen bij HAPS??
Ieder jaar organiseert IVN Apeldoorn een excursie naar het prehistorische dorp
HAPS. Dit is al jaren een van onze grote publiekstrekkers. Er komen tussen de 70
en 100 mensen op af. Dit jaar is de excursie gepland op zondag 31 maart om
14.00 uur.
Er zijn nog wat extra gidsen nodig, gezien de verwachte aantallen bezoekers. Dus
wie kan en wil meedoen met deze bijzondere excursie? Graag zo spoedig
mogelijk opgeven bij Janneke Brouwer via excursies@ivn-apeldoorn.nl
Meld je aan voor het IVN Ledenpanel!
Heb jij een mening over wat IVN doet en ontwikkelt? Wil je meedenken over
campagnes, projecten en het ledenbeleid? Met het online ledenpanel werken we
samen aan de verbetering van IVN. Zo wordt duidelijk wat er speelt en of plannen
aansluiten bij wat leden/afdelingen belangrijk vinden. Laat je stem horen en meld
je aan voor het IVN Ledenpanel.
Vacatures
Heb je vacatures in je werkgroep of zoek je mensen voor een project? Publiceer
die dan in de Nieuwsbrief en op de website. Geef aan wie en waarvoor je iemand
zoekt. Liefst ook met de tijdsbesteding.
De werkgroep PR van IVN Apeldoorn kent een aantal zelfstandige teams die de verschillende media verzorgen. Er is
plaats voor een nieuw te vormen team ‘social media’. Dit team zorgt voor publicaties op diverse Facebook locaties. Het
vergt hooguit een paar uur per week, die je flexibel kunt invullen.
>> Bekijk de Bekijk de vacatures

Ander nieuws en activiteiten
6 maart: Verkiezingsdebat Groen Gelderland
Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en IVN Natuureducatie Gelderland organiseren op woensdag 6 maart het verkiezingsdebat Groen Gelderland.
Gelderland staat bekend als groene provincie, maar dat groen gaat niet vanzelf. Wat is de inzet van de politieke partijen?
Hoe gaan zij bijdragen aan een groen Gelderland? En welke partij doet ook boter bij de vis? Wil je dat horen, kom naar het
debat in Arnhem (inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur tot 22.00 uur). Plaats: Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168
in Arnhem; Deelname gratis. Hier aanmelden
Wolven en slakken
Dat de ijzerwinning op de Veluwe in de middeleeuwen veel sporen in het
landschap heeft nagelaten, is van 17 maart tot en met 16 juni te zien in CODA
Museum in de tentoonstelling Wolven en slakken: ijzerwinning op de Veluwe.
Bij deze tentoonstelling worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd zoals een
excursie, familiedag en een symposium. Ook zijn er wandel- en fietsroutes
samengesteld:
- De Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) verzorgt zondag 7 april een
excursie in de stijl van de beroemde amateurarcheoloog Moerman. Startpunt is
kiosk Het Leesten; opgave gewenst via awa.apeldoorn@gmail.com.
- Zondag 14 april is er in CODA een speciale familiedag met tal van activiteiten voor jong en oud(er).
- Vrijdag 10 mei houdt het Fietsgilde een fietstocht met een gemeentearcheoloog langs ijzersporen.
- Wie de nieuwste ontwikkelingen wil volgen: vrijdag 17 mei vindt in CODA Museum een symposium plaats waar AWA ook
vertegenwoordigd is.
Meer informatie over deze activiteiten is binnenkort te lezen op www.coda-apeldoorn.nl/ijzerwinning.
Sporen van ijzer
In het kader van de tentoonstelling over ijzerwinning op de Veluwe in CODA Museum is een nieuwe versie samengesteld
van het themaboekje Speuren naar ijzer in Apeldoorn, inclusief een fietsroute. Deze is samengesteld in samenwerking met
de Archeologische Werkgroep Apeldoorn, Fietsgilde Apeldoorn (route), de Sectie Archeologie van de gemeente Apeldoorn,
IVN Natuureducatie afdeling Apeldoorn en het Erfgoedplatform Apeldoorn. Het fietsrouteboekje
Sporen van ijzer is te downloaden als odf bestand en ook opgenomen in de (gratis) IVN Routes
app.
Archeologische wandeling ‘met’ Jaap Moerman
Ook de Archeologische wandeling in de stijl van Jaap Moerman is in een nieuw jasje gestoken. De
route is samengesteld door de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) in samenwerking met
de Sectie Archeologie van de gemeente Apeldoorn, IVN Natuureducatie afdeling Apeldoorn en het
Erfgoedplatform Apeldoorn.
Deze route is te downloaden als pdf bestand en ook opgenomen in de gratis IVN Routes app.

Natuurnieuws
Kijk in het nest
De webcams van Beleef de lente staan weer aan. Geniet live mee van de vogelpaartjes en hun jongen. Dit jaar zie je oude
bekenden, maar ook enkele nieuwe vogelsoorten. Bekijk de streams van Vogelbescherming Nederland
Groene ambities
Er moet en kan nog veel gebeuren voor natuur en landschap in Gelderland. In het tv-programma Ridders van Gelre
vertelde GNMF-directeur Petra Souwerbren voor welke keuzes de provincie de komende vier jaar komt te staan. Zoals het
aanleggen van grootschalige en kleinmazige verbindingen voor plant en dier.
Daarnaast vertellen Gelderse lijsttrekkers aan de Ridders wat hun plannen zijn voor
de Gelderse natuur en het klimaat.
>> Lees meer en bekijk de uitzending
De eerste vlinders gesignaleerd
De meeste vlinders zijn in de winter eitje, rups of pop. Sommige vlinders houden
een winterslaap. Zij kunnen goed tegen vorst, dankzij een soort 'antivries' in hun lijf.
Doodstil hangen ze, totdat het voorjaar zich weer aandient. Met het lekkere weer
van de afgelopen dagen worden ze wakker en kan je ze rond zien vliegen.
De eerste citroenvlinders zijn alweer gesignaleerd.
Ook een bijzondere waarneming gedaan? Laat het ons weten.
>> Lees meer

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

