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Natuurmoment
De andere zijde van bomenleed
Onze huizen staan er dit jaar 50 jaar. Dat geldt ook voor een aantal coniferen
achterin bepaalde buurtuinen. Nou, die willen wel de lucht in. Ik hou veel van
bomen, maar die coniferen die in het voor- en najaar mijn ochtendzon wegpakken,
verfoei ik. Veel te groot voor een tuintje van 16 meter. Het is inderdaad een groene
wand waardoor je de andere huizen minder ziet. Ja, er zitten veel vogels in, dat is
allemaal waar. Maar nu heeft het Thujabastkevertje vrij spel gekregen doordat een
van die bomen verzwakt is. Kan ik echt niks aan doen. Hij kleurt intens bruin en dat
gaat heel hard. Er zijn kennissen met hetzelfde probleem die gevraagd hebben of ik
die kevertjes kan leveren.
(Foto en tekst Yvonne Zwikker)

Bestuursmededelingen
IVN-Coördinatoren overleg
Afgelopen week spraken bestuur en coördinatoren over onze activiteiten in 2020. Het gaat dan over het samen werken van
verschillende werkgroepen, de kansen die het Groenplan en Apeldoorn gezinsstad ons bieden om activiteiten te
ontwikkelen en makkelijker onder de aandacht van het publiek te krijgen en de aandacht en ruimte voor activiteiten in het
kader van 60 jaar Landelijk IVN. Nu is het de beurt aan de werkgroepen om hun jaarplannen en begrotingen te maken. Half
oktober zijn die in concept klaar. Ook is alvast gesproken over het jaarverslag 2020. We willen met elkaar de
administratieve druk zo klein mogelijk houden. Dus: kort stukje tekst over de hoogtepunten of opvallende zaken en verder
alleen de cijfers voor de bereikmeting en jaarrekening.
Nieuwsberichten en IVN promotiekraam
Graag laten wij anderen kennismaken met de natuur. We vertellen hen over al het
bijzonders dat er te vinden is en het belang ervan voor ons dagelijks leven. Dat
begint met het kenbaar maken van onze activiteiten en laten weten wie we zijn en
wat we doen. We staan bijvoorbeeld op 7 en 8 september met de IVN
promotiekraam op de Herfstfair in Beekbergen.
Heb je zelf voorgenomen activiteiten of ben je iets leuks of bijzonders
tegengekomen, meld het dan bij de werkgroep PR (pr@ivn-apeldoorn.nl). Zij
kennen de weg (bijvoorbeeld via de schrijvende pers, Website, Facebook,
Instagram) om te zorgen dat onze bekendheid groeit en onze boodschap wordt verspreid. En de korte stukjes kun je
wellicht later ook weer gebruiken voor je jaarverslag.
Vacatures werkgroepcoördinatoren of contactpersonen
Op 2 en 3 september voert het IVN bestuur overleg met vertegenwoordigers van de werkgroepen cursussen en excursies,
die beide al enige tijd coördinator-loos zijn, over de toekomstige organisatie- en coördinatie van de activiteiten van deze
werkgroepen. Wellicht is het concept van coördinator aan een herijking toe en zijn er ook andere manieren om gezamenlijk
de dingen gedaan te krijgen.
Enquête Natuurgidsenopleiding
Landelijk wordt gezocht naar een manier die het voor afdelingen eenvoudiger maakt om gidsen op te leiden. Om de juiste
oplossing te vinden, is het noodzakelijk dat bekend is hoe actieve leden en afdelingen zelf over dit onderwerp denken.
Vul daarom uiterlijk 23/9 deze korte enquête in. Bij IVN Apeldoorn wordt een nieuwe – modulair georganiseerde cursus –
voorbereid. Zie verderop in deze nieuwsbrief.
IVN is IVN
Sinds een aantal jaren spreken we niet meer over het IVN of over IVN vereniging
voor natuureducatie, maar kortweg over IVN Natuureducatie of gewoon IVN. Klein
detail zou je denken, maar het helpt als we allemaal dezelfde kretologie gebruiken
bij het nog meer bekend maken van IVN. En ja jammer dat die lelie niet meer in het
logo zit maar nog wel in de zogenaamde payoff.
>> Lees meer over huisstijl.

Nieuws uit de afdeling
Welkom nieuwe leden.
Nieuwe leden IVN: Irmi Bassen
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten.
Herfstnummer Groenvoer bijna op de mat
Het herfstnummer van Groenvoer is in de maak en valt een dezer dagen op de mat.
De zomerspecial met aandacht voor o.a. de pareltjes van onze buurafdelingen is inmiddels
ook digitaal te lezen. Stuur de link eens door naar mogelijk geïnteresseerden.
Nieuwe IVN folders
De folder ziet er anders uit dan je gewend bent. Er staan geen activiteiten met een agenda
meer in. Voor de excursies is die agenda er niet en de cursussen voor het najaar zitten bijna
allemaal al vol.
Voordeel van deze folder is dat we hem ook na 2019 kunnen gebruiken. Daarom zijn er 2500
(in plaats van voorheen 1000) gedrukt. De folders liggen in het IVN lokaal. Leny Omtzigt
verzorgt de distributie op een aantal locaties. Heb je een geschikte plaats voor de IVN folder:
leg er gerust een stapeltje neer.
Dit nieuwe ontwerp kan ook gebruikt worden voor andere flyers zoals NGO, Routes of
speciale activiteit. Vraag Hans Hogenbirk als je een nieuwe folder nodig hebt.
De IVN folder is ook digitaal beschikbaar.
Geslaagd intermezzo landelijke medewerkers dag op Het Woldhuis
Maandag 26 augustus waren 75 medewerkers van IVN uit heel Nederland te gast
op het zonovergoten stadslandgoed Het Woldhuis. IVN Apeldoorn mocht na de
lunch een speels intermezzo verzorgen. Het kind in al die volwassenen kwam weer
boven toen ze de belevenissen van het ontsnapte Konijn Wouter mochten ervaren
in een prachtige omgeving. Vier Apeldoornse IVN’ers die de route hadden uitgezet
zagen de teams samenwerken om over een greppel te komen en bomen betasten
om ze te herkennen. Er ontstond een file voor de voelzakjes. Bodembeestjes
zoeken werd een wedstrijd tussen de teams.

Activiteitenagenda
De activiteiten van IVN en KNNV staan open voor alle leden. Deelname aan werkgroep bijeenkomsten alleen na aanmelding/afstemming
met de werkgroep-coördinator, vanwege het programma of het maximum aantal deelnemers.
Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn en van KNNV Apeldoorn.
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IVN Scharrelkids zijn bij het Parkenkinderfeest
Groencursus najaar (volgeboekt)
IVN Café over Scharrelkids
Plantenwerkgroep: ¾ dagexcursie Empese en Tondense heide
Vogelwerkgroep: Excursie naar de Stille Kern
Natuurbeheer samen met Staatsbosbeheer
IVN promotiekraam aanwezig bij de Herfstfair van Groei & Bloei op het Hooge Land in Beekbergen
Paddenstoelencursus (volgeboekt)
Werkgroep Sprengen en Beken: Wandelexcursie Beekbergsebeek en omgeving
Natuurbeheer samen met Staatsbosbeheer
Paddenstoelenwerkgroep: Excursie Klarenbeek
KNNV-lezing (herhaling): Wolven in Nederland door Glenn Lelieveld
Informatieavond voor (potentiële) medewerkers en geïnteresseerden over NatuurGidsen Opleiding (NGO)
Vogelwerkgroep: Wandeling de Poll
Herfstwandeling Renderklippen
Speuren naar herfstvruchten in Park Berg en Bos
Start Cursus Samenhang in de natuur (er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar)
Opsteker Nijbroek en IJsselvallei voor IVN natuurgidsen (Geef je nu al op)
KNNV-lezing: Solitaire wespen en bijen door Pieter van Breugel

31/8: Parkenkinderfeest
Het Parkenkinderfeest, in het Verzetstrijderspark bij Marialust is van 10.00 - 17.00
uur. IVN organiseert jeugdactiviteiten rond "Bodemdiertjes": een speurtocht naar
beestjes als wormen, mieren, duizendpoten etc. die we op en in de grond kunnen
vinden. Op het programma staan ook twee workshops waar kinderen hun eigen Bodemdierbunker kunnen maken. Een
Bodemdierbunker, ter grootte van een stoeptegel, is een combi van mini-composthoop en een bodemdier schuilplaats,
geschikt voor tuin of balkon. De gratis workshops zijn van 11 tot 12 en van 14 tot 15 uur
>> Lees meer

5/9: IVN café over Scharrelkids
Je bent van harte welkom bij het IVN café op donderdagavond 5 september in
het IVN lokaal. Vanaf 19.15 uur staat de koffie, thee klaar. Om 19.30 uur start het
programma. Tijdens een korte presentatie lichten de schoolgidsen van de
werkgroep Scharrelkids een aantal aspecten van het werken met basisschool
kinderen toe.
Tijdens deze vooral gezellige, actieve en informele avond is er volop gelegenheid
elkaar te spreken, ideeën uit te wisselen en contacten te leggen.
En met de vakantie achter de rug en de herfst in het vooruitzicht zijn er vast weer
nieuwtjes en plannen die via de "zeepkist" gedeeld kunnen worden.
Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje.
7 en 8 september: Heerlijke herfstfair
Met de IVN promotiekraam zijn we aanwezig tijdens de heerlijke herfstfair in Beekbergen. Het thema van de fair is
Natuurlijk Groen. Vind je het leuk om daar bezoekers te informeren over het IVN en te helpen met natuurvragen meld je
dan aan via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl. Ook kun je je aanmelden voor de groep Promotieteam IVN Apeldoorn via OnsIVN
(intranet). Daar vind je o.a. een agenda van evenementen waar het Promotieteam aanwezig is.
25/9: Informatieavond over de nieuwe NGO
In januari 2020 willen we weer starten met een NatuurGidsenOpleiding (NGO) De
cursusopzet is geheel vernieuwd en meer modulair geworden. Dit zorgt voor een
lagere werkbelasting van de medewerk(st)ers. De natuurinformatie wordt door de
deelnemers vooral gehaald uit de diverse cursussen die IVN Apeldoorn (en
anderen) aanbieden. Daarbij kunnen ervaren IVN'ers enige begeleiding geven.
De praktijk wordt gegeven via de cursus VOS (Vaardigheden, Opdrachten en
Studiegebied) die circa 12 (theorie en praktijk) bijeenkomsten omvat in een
periode van een jaar.
Voor de uitvoering zoeken we leden voor het coördinatieteam, docenten,
mentoren en een administratieve ondersteuner (M/V). Interesse? Laat het weten
aan Ten Gevers.
25 september wordt een informatieavond gehouden met informatie over de NGO speciaal voor IVN’ers die interesse
hebben in of mee willen werken aan de cursus.
NB: Dit is dus geen informatieavond voor (potentiële) cursisten.
>> Meer informatie
29/9: Berg en Bos - Speuren naar herfstvruchten
Op zondag 29 september zet IVN Apeldoorn een bewegwijzerde herfstwandeling
van circa 3 km in Park Berg en Bos uit. Langs de route staan naambordjes, kleine
tekstpanelen met wetenswaardigheden en anekdotes over diverse
paddenstoelen en andere herfstvruchten.
Jong en oud kan de route op eigen gelegenheid volgen. Starten kan tussen 11.00
uur en 16.00 uur vanaf het Theehuis en/of zijingang Asselsestraat bij de
nepbushalte van Trim Apeldoorn.
Bij het Theehuis bij de hoofdingang geven natuurgidsen meer informatie en zijn
artikelen zoals zoekkaarten verkrijgbaar. Aanmelden hoeft niet.
8 en 12 oktober: IVN-Opsteker over ontginning Nijbroek (geef je nu al op)
Komende herfst is er een Opsteker met het onderwerp: Veenontginning Nijbroek /
IJsselboerderijen voor IVN Natuurgidsen en actieve IVN'ers. Het (globale)
programma:
8/10: Theorieavond
Over het dalgebied waar na vertrek van de Romeinen de Gelderse IJssel actief
werd en klei afzette in het gebied dat wij nu kennen als de Nijbroekse polder.
Rond 1300 kwamen de (veen)ontginningen waarbij moerasbos verdween en door
aanleg van sloten en weteringen het natuurlijke landschap plaats maakt voor
akker- en weidegebied.
12/10: Praktijkochtend.
De excursie gaat via Apeldoorn Noord – de Vecht naar de Nijbroekse polder met
halteplaatsen als inlaatsluis/ toevoerkanaal, Nijbroek, uitlaatsluis en als hoogtepunt een bezoek bij de IJsselboerderij de
Blankemate waar we koffie/thee met gebak aangeboden krijgen en de vrouw des huizes, Willemien Hartgers ons
gedurende een half uur vertelt over de cultuurgeschiedenis van de IJsselboerderijen en we de boerderij mogen
bezichtigen.
Opgave is noodzakelijk via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl. Er kunnen maximaal 16 personen mee.

Wie doet er mee?
Wordt adviseur voor een Groene Buurt
In het kader van het Groenplan wil IVN een apart team samenstellen die burgers
en bv wijkraden kan adviseren over het aanbrengen van meer groen in de buurt.
Het idee is om via cursussen, lezingen en informatie burgers meer bij het groen te
betrekken. De adviseurs gaan niet zelf in de grond spitten (mag wel natuurlijk)
maar adviseren over de aanpak en uitvoering.
Zowel leden van IVN, KNNV als Groei&Bloei kunnen deelnemen. Interesse? Geef
je op bij Ronald Duin (voorzitter IVN-Apeldoorn).
>> Informatie over Groen in de Buurt
Apeldoorn ruimt op
Op zaterdag 21 september is er een grote opruimactie voor zwerfafval in Apeldoorn. Op verschillende locaties kunnen
inwoners tussen 10.00 en 12.00 uur op pad om gezamenlijk Apeldoorn een stukje schoner te maken. Wil je ook
meehelpen? Meld je aan via de website www.apeldoorn.nl/rein. Vanuit de gemeentelijke campagne Heel Apeldoorn is Rein
wordt materiaal beschikbaar gesteld.
Ook meedoen? Laat het weten!
Ben je IVN lid en wil je je ook inzetten voor natuureducatie? Alle werkgroepen en teams kunnen mensen gebruiken. In de
meeste gevallen kun je zelf bepalen hoeveel tijd je beschikbaar wilt stellen. Kijk eens bij de verschillende werkgroepen van
IVN Apeldoorn.
Heb je vacatures en werkgroep of team? Meld het bij de nieuwsbriefredactie voor publicatie.

Ander nieuws en activiteiten
Nieuwe infoborden in Berg en Bos
De Stichting Beleef Dierenwereld Veluwe heeft de informatieborden bij de leemkuil
in park Berg en Bos in Apeldoorn vernieuwd. De borden zijn op 20 augustus door
wethouder Sandmann onthuld.
Het eerste bord informeert over alles wat er groeit, bloeit en leeft rondom de
leemkuil en het tweede bord informeert over de geschiedenis van de leemkuil met
betrekking tot Paleis het Loo. Je komt ze tegen tijdens het IVN Natuurpad
(Foto: Yvonne Verhoef-Witz)
Over Energietransitie in Apeldoorn
Ben je benieuwd hoe we straks wonen als we geen gebruik meer maken van het
aardgas? En wat er allemaal moet gebeuren voordat alle wijken in Nederland van het aardgas af kunnen? Wil je weten wat
de gemeente Apeldoorn doet op het gebied van duurzaamheid? En welke hulp je kunt krijgen om zelf aan de slag te gaan?
Bezoek dan:
- 4 september de OKW-café 'Energietransitie in Apeldoorn'.
- 18 september de OKW-lezing 'Energietransitie wordt, linksom of rechtsom, een feit'.
>> Meer informatie op okw-apeldoorn.nl/
7 en 8 september 2019: (H)eerlijke Herfstfair Apeldoorn
Tuinvereniging Groei & Bloei afdeling Apeldoorn organiseert wederom een
Herfstfair Apeldoorn. De fair wordt samen met, en op het terrein van Het
Hoogeland in Beekbergen vormgegeven.
Door deze samenwerking delen beide organisaties hun ervaring en kennis.
De uitstraling en inhoud van de fair is boeiend en divers met de nadruk op
ecologisch en fair trade. Kortom: heerlijk en eerlijk tegelijk! IVN Apeldoorn is
aanwezig met de promotiekraam.
>> Meer informatie op herfstfair-apeldoorn.nl/
17/9: Lezing: Geneeskracht van bomen en planten in Nederlandse tuinen
Lous Wijnkoop, homeopaat in Apeldoorn, vertelt over de geneeskrachtige kant van de composieten (zoals zonnebloem,
madeliefje en distel), de nachtschades (wolfskers, tomaat), coniferen en vele andere plantenfamilies. Aan de orde komen
klachten als koorts, wonden, geheugenverlies, verhoogd cholesterol. Deze lezing geeft een andere kijk op onze veelzijdige,
boeiende, groene wereld. De lezing wordt georganiseerd door Groei & Bloei afdeling Apeldoorn begint om 20.00 uur in Dok
e
zuid, 1 Wormenseweg 460 in Apeldoorn. >> Meer informatie
18/9: Lezing Rode-lijst-Planten
Egbert de Boer houdt bij KNNV – afdeling Epe Heerde een lezing met als
onderwerp Rode-Lijst-Planten. Egbert de Boer is een groot deskundige op gebied
van wilde planten en is dagelijks in het veld te vinden.
Sinds 1950 zijn bijna 500 van de 1536 autochtone wilde plantensoorten in
Nederland in aantal achteruitgegaan en zijn er meer dan 40 uitgestorven. Van
terrein-beherende organisaties wordt verwacht dat zij met het beleid en beheer
rekening houden met de Rode Lijsten. Ben je benieuwd of er planten van deze
Rode Lijst in onze omgeving voorkomen, dan is deze lezing zeker een aanrader.
>> Meer informatie en opgave

20/9: Uitnodiging Woudhuis congres en festival
Op vrijdag 20 september is het feest op Landgoed Woudhuis! Dan wordt de
heropening van het vernieuwde IVN-Woldhuis voor natuureducatie en de opening
van Campus Woudhuis, het groene werk-leerbedrijf, in het hart van het landgoed
gevierd. Dat gebeurt met een congres, een officiële opening en aansluitend een festival. Je bent van harte uitgenodigd dit
mee te vieren.
>> Meer informatie en opgave
Kijkje in de watertoren van Radio Kootwijk
In september is de watertoren van Radio Kootwijk iedere vrijdag en zaterdag bij mooi weer van 11.00 uur tot 15.00 uur
geopend. Staatsbosbeheer heeft de watertoren – die normaal voor het publiek gesloten is - in deze periode tijdelijk
beschikbaar gesteld als Natuurbrand Informatiepunt. De watertoren van Radio Kootwijk heeft sinds de sluiting van het
zendergebouw geen functie meer voor de koelwatervoorziening. De brandweer kan het water uit de toren nu wel benutten
als extra watervoorziening bij het blussen van een grote natuurbrand. De watertoren staat namelijk in verbinding met
brandkranen op het terrein.

Natuurnieuws
Maak van je huis een thuis voor stadsnatuur
Wellicht een open deur voor leden van IVN of KNNV. Je huis is niet alleen jouw
thuis, maar ook een plek waar vogels en vleermuizen wonen. En daar kun je zelf
veel voor doen. Bijkomend voordeel: groene tuinen vangen wateroverlast op bij
extreme buien en zijn koeler in de zomer. Vijf tips om zelf aan de slag te gaan.
(Bron: Vogelbescherming Nederland)
Pillendraaiers
Wandel je momenteel in de natuur dan zie je heel veel mestkevers.
Mestkevers, het woord zegt het al, eten mest. Maar ze zijn kieskeurig, want ze eten
alleen de mest van planteneters. Paardenmest is daarbij favoriet. Ze worden ook
wel pillendraaiers genoemd omdat ze balletjes rollen van de mest die ze dan in een
gang in de grond trekken en daar een eitje in leggen. Als het eitje uitkomt heeft de
larve meteen voedsel om zich heen. Toch handig.
Op de Hoog Buurlose heide vonden we er wel erg veel bij elkaar.
(Foto: Hans Hogenbirk)
Toch nog vlinders!
De resultaten van de tuinvlindertelling waren verontrustend. Er werden erg weinig
vlinders geteld, vergeleken met de voorgaande jaren. Er komen echter ook
positievere berichten. Vooral de distelvlinder vliegt enorm goed en de vlinderstruiken
worden nog goed bezocht. Het zou wel eens een recordjaar kunnen worden voor
deze opvallende trekvlinder. Ze worden nu veel gezien op plekken met distel en
watermunt, maar ook op Koninginnenkruid. Met een volle tank zullen ze vervolgens
wegtrekken naar het zuiden. Hun nakomelingen zien we hopelijk volgend voorjaar
weer hier verschijnen.
(Bron: Nature Today / Vlinderstichting. Foto: Hans Hogenbirk)
Leestekens van het Landschap
Het Nederlandse landschap is een echt cultuurlandschap. Door de eeuwen heen
veranderde de mens de natuur, bedoeld en onbedoeld. Die ingrepen in het
landschap vertellen veel over het verleden. Op www.leestekensvanhetlandschap.nl
kun je meer lezen over deze leestekens en over waar je ze kunt zien.
(Bron: ANWB. Foto: Ruud Ploeg – Landschap Overijssel)
Kleine bruine vogeltjes…
Vrijwel iedereen kent de tjiftjaf en de fitis, maar ze hérkennen is nog weer wat
anders. Als ze zingen is dat een makkie; zónder geluiden is het een uitdaging.
Vogelbescherming helpt je op weg. Fitis en tjiftjaf zijn algemeen voorkomende
vogels in Nederland. Je treft ze vooral in bosrijke gebieden, maar ook in tuinen en
parken – met name de tjiftjaf. De fitis vind je vaker in gebieden met veel struweel,
zoals moerasgebieden en duinen waar berken en wilgen groeien; op de
zandgronden is hij veel schaarser. De plek waar je zo’n klein bruingroen vogeltje
ziet, is dus een aanwijzing, maar biedt nog geen uitsluitsel.
>> Lees meer over de verschillen tussen de fitis en de tjiftjaf
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