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Natuurmoment
Nieuwe duurzame gemeentewerf aan de Sleutelbloemstraat
Begin april betrekken zo’n 100 buitendienstmedewerkers en 15 personen op
kantoor de nieuwe gemeentewerf Noord aan de Sleutelbloemstraat: een markant
en duurzaam complex. Door de toepassing van veel glas hoeft er op heldere
dagen amper licht aan. Regenwater spoelt de toiletten door van het gasloze
gebouw. De 600 zonnepanelen op het dak voorzien de accu’s van bosmaaiers,
bladblazers, heggenscharen en een groeiend aantal voertuigen van stroom.
De zadenbank waar de zaden van en voor de bloeiende Apeldoornse bermen een
plek hebben, heeft nu een zichtbare plaats gekregen waar ook educatie kan plaats
vinden. (Yvonne Zwikker)

Bestuursmededelingen
LET OP: Vergunning nodig voor Groepsactiviteit in Kroondomein
Het is sinds kort voor alle gebieden van het kroondomein verplicht om een vergunning aan te vragen als je er met een
groep wilt komen. >> Lees meer
PR/Communicatie
Een groepje IVN leden heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw
marketing & communicatieplan voor IVN Apeldoorn. Het doel daarvan: de
communicatie binnen de afdeling versterken én bekendheid en zichtbaarheid onder
de inwoners van Apeldoorn, Epe, Vaassen en Voorst te vergroten. Daarmee hopen
we de ledengroei te kunnen continueren en meer deelnemers naar onze
activiteiten te trekken. Op 8 mei is er een IVN-café dat helemaal is gewijd aan
communicatie. Het programma staat op de website. Ben je nieuwsgierig, wil je
meepraten of meedoen kom dan op 8 mei naar ons IVN-lokaal.
Penningmeester
Gelukkig hebben we een vervanger kunnen vinden voor Anne de Vries, die bij de
ALV in 2018 had aangegeven dit voorjaar te stoppen als penningmeester bij IVN
Apeldoorn. Onze nieuwe financiële man heet Willem Meuter. Vanaf nu neemt hij de taken van Anne over. We gaan ervan
uit dat de leden hem als penningmeester kiezen tijdens de ALV in mei.
Groenplan Gemeente Apeldoorn
We zijn vergevorderd met de gemeente over de rol van IVN Apeldoorn in het Groenplan. Eind maart/begin april brengen
we een offerte uit voor onze bijdrage. De gunning vindt waarschijnlijk eind april plaats. Inmiddels zijn we al ruim gestart met
ideeënvorming en voorbereiding voor de verschillende activiteiten. Op

Nieuws uit de afdeling
Nieuwe leden/
Nieuwe leden IVN: Erik Bijsterbosch, Jan Velema, Korian Fokkens, Edith Visser, Nienke Zweering-Zielhuis, Ronald Swarts
Bert Brinkman. Nieuwe vriend: Frank Spiegelenberg.
Nieuwe leden KNNV: Theun Kiers, Petra Kiers-Stam, Johan de Moor.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten.
Een gratis IVN natuurkoffer voor Natuur in de Zorg
Enige tijd geleden heeft de werkgroep Natuur in de Zorg zich aangemeld voor de
landelijke actie waarbij - met dank aan de Stichting Den Brinker - 40 natuurkoffers
beschikbaar werden gesteld aan afdelingen, 8 per regio. Vanuit regio oost zijn 13
aanvragen ontvangen. Heel mooi om te zien dat er zoveel interesse is! Vanuit de
regio is besloten om dit enthousiasme te belonen en extra budget vrij te maken
zodat aan alle 13 afdelingen een koffer kan worden aangeboden.

Geslaagde lezing duurzaam boombeheer in Apeldoorn
Tachtig belangstellenden luisterden en keken woensdagavond 13 maart naar de
presentatie van Annemiek van Loon, die uit de doeken deed waarom Apeldoorn
zich een jaar lang Bomenstad van Europa mag noemen. Zij bracht heel helder in
beeld wat er allemaal bij komt kijken om een boom een duurzame toekomst te
geven in het stedelijk gebied. Op deze wijze gaf IVN Apeldoorn de gemeente een
podium om het thema het belang, beleid en beheer van bomen in de stad aandacht
te geven.
Annemiek van Loon, bomenconsulent en adviseur groene leefomgeving bij de
gemeente Apeldoorn gaf regelmatig het woord aan Anton Dekker en Peter Huis in
’t Veld die als voormalige en huidige ‘bomenman’ helemaal thuis zijn in het beheer
en onderhoud van Apeldoornse bomen om onderwerpen toe te lichten.
Er staan nog 2 excursies gepland waarop belangstellenden op pad kunnen langs de bomen vanaf het stationsplein naar
het Oranjepark. Zie hieronder bij de activiteitenagenda.
Goede belangstelling eerste Theehuiswandeling
Op zaterdagmiddag 23 maart trok de eerste Theehuiswandeling in Stadspark Berg
& Bos 35 belangstellenden. Accres en IVN Apeldoorn, die gezamenlijk deze
wandeling organiseerden, waren dik tevreden over de opkomst.
De wandeling startte in het gerenoveerde Theehuis met een kop koffie of thee
aangeboden door Accres. Vervolgens gingen de deelnemers in twee groepen op
pad met IVN natuurgidsen om te zien hoe de lente rondom de vijver al zichtbaar
was en hoe de geschiedenis van het park nog voortleeft in het landschap. Voor het
eerst waren de bermen van de Jubileumlaan rijk voorzien van bloeiende
bolgewassen. Vergelijkbare Theehuiswandelingen vinden plaats op 14 april en 11
mei van dit jaar. Zie voor begintijden: www.ivn-apeldoorn.nl

Activiteitenagenda
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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Start Vlindercursus (Deze cursus is volgeboekt)
Vogelwerkgroep: Werkgroepavond
Start Groencursus voorjaar (Deze cursus is volgeboekt)
Vogelwerkgroep: Excursie Fochteloërveen
Excursie Woudhuis Vroege Vogelwandeling
Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Motketel
Ledenexcursie: Apeldoorn bomenstad van Europa
Plantenwerkgroep: Excursie Vitens-terrein, bosanemonen
Excursie Berg en bos Theehuiswandeling
Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Koppelsprengen
Insectenwerkgroep: Werkgroepavond
Vogelwerkgroep: Wandeling De Poll
Excursie Beekbergerwoud
Plantenwerkgroep: Excursie Soerense Broek
Werkgroep Sprengen en Beken: Werkgroepavond
Vogelwerkgroep: Werkgroepavond Gierzwaluwen
IVN Café over PR en Communicatie
Excursie Apeldoorn bomenstad van Europa
(Voor leden) Verhalenwandeling In de voetsporen van mijn
voorvaderen door Peter Veenhuizen met opgave: aanmeldenledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl

12/4: Ledenwandeling Apeldoorn Bomenstad van Europa
Wil je met eigen ogen zien en horen waarom Apeldoorn voor een jaar Bomenstad
van Europa is geworden, loop dan op vrijdagochtend 12 april vanaf 10 uur mee met
Anton Dekker, voormalig medewerker van de gemeente Apeldoorn en bij uitstek
bomenkenner van deze stad. Hij heeft als geen ander de ontwikkelingen rond het
bomenbeleid, de aanplant en verzorging meegemaakt. Hoe veranderde de visie,
de plannen en hoe is realiseren vaak ook pionieren met vallen en opstaan.
De wandeling begint op het Stationsplein en eindigt na ongeveer 2 uur in het
Oranjepark. Graag opgeven bij aanmelden-ledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Er kunnen maximaal 20 personen mee.
8/5: IVN Café over PR en Communicatie
Tijdens dit IVN Café bespreken we het eindrapport van het projectgroepje dat PR en Communicatie in de afdeling heeft
onderzocht. We hopen dat tenminste één lid van iedere werkgroep deelneemt. Uiteraard zijn andere leden van harte
welkom. Op het programma o.a. Hoe houden we elkaar op de hoogte, wat zijn nieuws waardige activiteiten en hoe kunnen
leden bijdragen om IVN meer bekendheid te geven en daardoor meer leden en deelnemers te trekken. >> Lees meer

Wie doet er mee??
Natuurhistorische informatie gevraagd
De Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht zijn bezig historische informatie over planten en dieren te
verzamelen en te ontsluiten. Heb je artikelen die daarover gaan wil je die dan aan het project ter beschikking stellen. Zie de
website van het project: www.athena-research.org voor meer informatie.
IVN gids voor theehuiswandeling?
Voor 11 mei staat de derde theehuiswandeling in samenwerking met Acress in
park Berg en Bos op het programma. Peter Verdegaal organiseert deze wandeling
en zoekt nog een of meerdere gidsen.
Wie kan en wil gidsen? Let op: het is een zaterdagexcursie, start 14.00 uur.
Reacties naar excursies@ivn-apeldoorn.nl.
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. Je kunt bijvoorbeeld meedoen als:
- Bestuurslid
- Groenvoer schrijver (4x per jaar)
- Lokaalbeheerder
- Teamlid IVN Promotiekraam (enkele malen per jaar)
- Schoolgids
- Coördinator werkgroep PR & Communicatie
- Medewerk(st)er voor de werkgroep PR (o.a. Social media redactie)
- Organisatoren voor IVN Café (3 à 4x per jaar)
- Medewerk(st)er voor de werkgroep routes
- Medewerk(st)er aan projecten.
Voor details: zie vacatures op www.ivn-apeldoorn.nl
Bijen-alert!
Op 13 en 14 april roepen we heel Nederland op om bijen te tellen in de eigen tuin
of in het park, tijdens de tweede Nationale Bijentelling van Nederland Zoemt. Help
je mee met het promoten van de Bijentelling?
Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig, ook als je weinig of geen kennis van
bijen hebt. Half april kunnen er zo’n 13 soorten bijen in je tuin voorkomen. Om
deze soorten te herkennen, kun je gebruikmaken van de hulpmiddelen in de
bijlagen en op de website.www.nederlandzoemt.nl/bijentelling
Je kunt je vooraf aanmelden. Je krijgt dan wekelijks het laatste nieuws en tips over
de Bijentelling in je mailbox.

Ander nieuws en activiteiten
16/4: Lezing: Wilde groei en bloei in Apeldoorn door Wim Mulder
Achter de bloemrijke grasbermen van Apeldoorn zit een doordacht en beproefd
verhaal. Al vanaf 1990 wordt hierop bewust gestuurd in beleid en in uitvoering. De
gemeente Apeldoorn is hierin uniek omdat zij dit zelf in stand houdt. Er worden
jaarlijks van meer dan 100 soorten zaden geoogst, gedroogd, gedorst en opnieuw
uitgezaaid. Dit resulteert in een prachtige wilde groei en bloei langs de wegen.
Momenteel is 600 ha ingericht als bloemrijk grasland waarvan de helft binnen de
bebouwde kom.
Het gaat de gemeente niet alleen om de kleur maar vooral ook om de biodiversiteit.
Deze lezing geeft inzicht in de ecologische keuken van de gemeente.
DOK zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur Zaal
open 19.30 uur Kosten: € 3,19/4: Lezing Vogelwerkgroep Oost-Veluwe
Op vrijdag 19 april organiseert Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een lezing over
meeuwen.
In onze regio wordt een aantal soorten meeuwen waargenomen; van de bekende
kokmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw, kleine en grote mantelmeeuw tot pontische
meeuw en nog wel wat andere minder bekende soorten. Toch zijn er maar weinig
vogelaars die zich eraan wagen. Ze zijn, ook voor de gevorderde vogelaar, immers
verrekte lastig te determineren.
Merijn Loeve en Albert de Jong zijn échte meeuwenliefhebbers met kennis van
zaken. Tijdens deze interactieve lezing nemen zij je mee in de wereld van de grote
meeuwen. De lezing is voor zowel beginnende als voor gevorderde vogelaars leuk
en bovenal leerzaam.
> Meer informatie

Voortgang Tiny Forests in Apeldoorn
Vorig jaar werd in de wijk Zevenhuizen vlakbij basisscholen Het Web en De Zevensprong, een eerste Tiny Forest geplant,
Het Groene Bos. In 2019 komen er in Apeldoorn drie Tiny Forests bij. Gemeente Apeldoorn en IVN Natuureducatie doen
daarvoor een oproep aan scholen en buurtbewoners om een goede plek in hun buurt te zoeken waar zo’n Tiny Forest kan
komen. Dinsdag 2 april is Buitenlesdag voor scholen in heel Nederland. De mini-boswachters van basisschool Het Web
gaan ‘s middags vanaf 13.15 uur aan de slag in hun Groene Bos onder begeleiding van IVN. Een mooie promotie voor Tiny
Forest. Je bent welkom om te komen kijken! >> Lees meer
T/m 16 juni: Wolven en slakken
Dat de ijzerwinning op de Veluwe in de middeleeuwen veel sporen in het
landschap heeft nagelaten, is 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:
- Zondag 7/4: De Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) verzorgt een
excursie in de stijl van de beroemde amateurarcheoloog Moerman. Startpunt is
kiosk Het Leesten; opgave gewenst via awa.apeldoorn@gmail.com.
- Zondag 14/4: CODA houdt een speciale familiedag met tal van activiteiten voor jong en oud(er).
- Vrijdag 10/5: Het Fietsgilde organiseert een een fietstocht van ongeveer 50 km langs overblijfselen van de oude
ijzerwinning. Meer informatie: www.fietsgilde-apeldoorn.nl
- Vrijdag 17/5: CODA Museum houdt een symposium over de nieuwste ontwikkelingen.
Meer informatie is te lezen op www.coda-apeldoorn.nl/ijzerwinning.
IVN Apeldoorn biedt een fietsroute Sporen van IJzer en de archeologische wandeling met Jaap Moerman. Je kunt ze via
de IVN Routes app fietsen/wandelen of als pdf bestand downloaden.
De Atlas van Apeldoorn: Klarenbeek
In de serie Atlas van Apeldoorn zet CODA in samenwerking met partners van het Erfgoedplatform, bewoners en andere
betrokkenen jaarlijks één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. Deze editie staat in het teken van
Klarenbeek, een bijzonder dorp omdat deze is opgesplitst in twee gemeenten namelijk Apeldoorn en Voorst.
De opening is op 10 april tijdens de jaarlijkse vergadering van Klarenbeek. Voor meer informatie en voor het
programmaboekje (met onder andere een nieuwe fietsroute): www.coda-apeldoorn.nl/atlas-van-apeldoorn.
IVN Apeldoorn heeft 5 excursies kunnen aanbieden en het IVN Ommetje: Rondje Beekbergerwoud:Van Oude Wildernis
naar Nieuwe Wildernis, dat gedownload kan worden: Download de (gratis) route.

Natuurnieuws
Welke hommel is dit?
Denise Willemstein heeft als eindopdracht voor de IVN natuurgidsencursus een
website ontwikkeld: www.welkehommelisdit.nl. Hiermee kun je makkelijk hommels
op naam brengen. Met een methode die zij de 'kontjes-methode' noemt.
Ze is benieuwd of mensen de website gebruiken bij het herkennen van hommels.
Vandaar dat ze een berichtje stuurde aan alle IVN-ers op OnsIVN.
Laten haar weten of de kontjes-methode werkt of als je aanvullingen hebt!
Leer je groen
Je kunt weer nieuwe modules volgen op 'Leer je groen'
- Stadsnatuur ontdekken met kinderen. Met leuke filmpjes van natuuractiviteiten.
- Weidevogels. Leer welke weidevogels er zijn en hoe je ze kunt beschermen.
- Vrijwilligersbegeleiding. Hoe coördineer je succesvol een vrijwilligersgroep.
Je gaat naar 'Leer je groen' via de knop in groene menubalk bovenaan of via leerjegroen.nl

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

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

Kortingscode IVN-LID-1202 voor 10% korting in de IVN webwinkel

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

