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Natuurmoment
Wat hebben we hier?
Opgezette dieren kunnen een educatieve bijdrage leveren aan een excursie,
cursus of op een marktkraam. De wens om een wolf te kunnen presenteren kan
niet in vervulling gaan. Een steenmarter komt eraan. Dit dier levert fraaie discussies
op. Dat hebben we met een opgezette mol ervaren.
In het IVN-lokaal trof ik dit tweetal aan. Nieuwe gezichten binnen onze gelederen.
Wat hebben we hier? Bunzingen, fretten, wezels? Ik mis een tekening op de
snuiten of een witte buik.
(Tekst en foto Yvonne Zwikker)

Bestuursmededelingen
Aanvulling voor IVN bestuur gevraagd
Hans Hogenbirk neemt het voorzitterschap waar na het aftreden van Ronald Duin.
We willen het bestuur aanvullen met 4 leden. Met een groter bestuur wordt de taak
voor elk bestuurslid lichter en eenvoudiger. Ook hebben we de bestuurstaak wat
aangepast: minder uitvoerend, meer overkoepelend. We zoeken (liefst op korte
termijn, dan kunnen we als vernieuwd team verder):
 Een Voorzitter: Na een inwerkperiode neem je de taken van de waarnemend
voorzitter over.
 Een Secretaris: Vanaf eind 2020. De maanden ervoor heb je ruim tijd om te
worden ingewerkt door al mee te draaien.
 Een Bestuurslid voor het onderhouden van de contacten met een aantal werkgroepen
 Een Bestuurslid voor projecten (niet de uitvoering, wel de contacten met projectgroepen)
Het leuke aan deze functies is dat je overzicht hebt over alle facetten van de afdeling. Daarbij ligt de uitvoering vooral bij de
werk- en projectgroepen. Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van 3 jaar. Het bestuur houdt
overzicht over het geheel, maar voert geen inhoudelijke taken op het gebied van natuureducatie uit (mag wel natuurlijk).
Dat maakt dat de taak niet al te veel tijd kost. De tijdsbesteding voor een ‘gewoon’ bestuurslid is 1 avond + enkele uren per
maand, afhankelijk van de taakverdeling. En wil je toch meer… dat kan altijd natuurlijk. Bijvoorbeeld door de activiteiten
en/of werkgroepen te bezoeken.
Voel je iets voor een bestuurlijke rol – je hoeft er echt geen vergadertijger voor te zijn - meld je dan bij voorzitter@ivnapeldoorn.nl of één van de andere bestuursleden. Kom eens kijken of draai een tijdje mee op proef. De huidige
bestuursleden en taakverdeling vind je op de contactpagina van de IVN-Apeldoorn website.
Werkgroepen overleg 20 januari 2020
De coördinatoren en vertegenwoordigers van de (totaal 18) werk- en projectgroepen hebben overleg gehad over Jaarplan
2020 en het opstellen van het Jaarverslag en bereikmeting 2019. Kern van het overleg was het toelichten per werkgroep
van de plannen/ideeën en het verkennen van mogelijkheden tot aanhaken/samenwerken.
De ambitieuze en enthousiaste plannen worden bij enkele werkgroepen belemmerd door al langer openstaande vacatures.
De taak en het tijdbeslag kan misschien worden verlicht door het invullen met duo’s of projectmatige aanpak. Wil je actief
meedoen met onze activiteiten kijk dan eens of er een vacature voor je bij zit.

Nieuws uit de afdeling
Welkom nieuwe leden.
Nieuwe leden/vrienden IVN: Irma Dijkstra, Elly van Oospronk
Nieuwe leden KNNV: Virry Verhoeff, Maarten Nijenhuis
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel een ‘vacature’ invullen.

Laatste kans: deelnemen aan IVN Natuurgidsenopleiding als cursist of teamlid
26 februari start de Natuurgidsenopleiding deel 2. Daarin ligt de nadruk op gidsvaardigheden. Iedereen die voldoende
natuurkennis heeft (door het volgen van cursussen en/of NGO deel 1) en IVN-natuurgids wil worden kan deelnemen aan
de NGO deel 2. De opleiding sluit af met het diploma IVN Natuurgids. Je kunt je nog tot 15 februari aanmelden.
Het NGO team zoekt nog iemand voor hand- en spandiensten tijdens de lesavonden (zoals sleutel halen, koffie zetten,
lokaal gereed maken). Heb je interesse? Neem contact op met Ten Gevers (ngo@ivn-apeldoorn.nl). Heb je eventueel
belangstelling om (nu of in de toekomst) deel uit te maken van het NGO-team, kom dan gerust een keer kijken.
Grote opkomst Snertwandeling IVN Stadspark Berg en Bos
e
Op de 3 zondag in januari hield IVN, samen met Stayokay Apeldoorn, een snertwandeling in Stadspark Berg en Bos. Om 10.30 was er ontvangst met koffie en na
een kort voorwoord begon de wandeling met maar liefst 45 deelnemers. Onder
een stralende zon gingen Carolien Londerman en Peter Verdegaal, ieder met de
helft van de belangstellenden op pad.
Een stukje geschiedenis van het park, het effect van de zachte winter, het ‘nieuwe
bos’, winter-silhouetten van bladverliezende bomen en diersporen zoals het
gewroet van dassen kwamen tijdens de ontspannen wandeling aan bod.
Aan het einde was er een goed gevulde kom snert om een heerlijke, zonnige, IVNdag in de natuur af te ronden. . >> Bekijk hier foto’s van Ruud Knol.
Elke 3e weekend van de maand staat er weer een mooie IVN-excursie gepland. In
februari naar landgoed Bruggelen en het Herenhul

Activiteitenagenda IVN/KNNV
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.
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Natuurbeheer in het Matenpark
Vogelwerkgroep: Excursie Arkemheen
Werkgroep Routes
Natuurbeheer bij Staatsbosbeheer: ook voor kinderen
Excursie Landgoed Bruggelen (geef je nu al op)
Werkgroep Sprengen & Beken: Excursie naar de Ruitersmolen en omgeving
Vogelwerkgroep: Wandeling Hoog Buurlo
Paddenstoelenwerkgroep: Inventarisatie Kruisjesdal Kroondomein
Start Natuur Gidsen Opleiding (NGO)
Bestuursoverleg
Vogelwerkgroep: Excursie Lonnekermeer
Werkgroep Sprengen & Beken: Wandelexcursie Oorsprongbeek en Hemelseberg
e

IVN excursie op de 3 zondag van de maand: Bruggelen en Herenhul
16 februari houdt IVN Apeldoorn een excursie bij landgoed Bruggelen.
Het wordt een ontdekkingstocht met een historisch tintje onder leiding van een
IVN-natuurgids. Maak kennis met de bijzondere geschiedenis van dit
interessante landgoed met de Noorse huizen en relicten uit het verleden zoals
oude boerderijen en enkwallen en het ‘arboretum’ van Dr Ooster. Ook bezoeken
we het Herenhul, waar in vroeger tijden de Hertog van Gelre recht sprak.
Vertrek om 14 uur vanaf de parkeerplaats bij het A1 viaduct aan de Zuster
Meyboomlaan.
Graag opgeven bij ivnextra@ivn-apeldoorn.nl onder vermelding van: Excursie
Bruggelen en het aantal deelnemers.
1 februari: Heemtuin De Maten: sleedoornstruweel verjongen en braam terugdringen
In januari heeft de VENEL groep opslag verwijderd op de heide langs de Turfbergweg. 20 Personen, waaronder vijf leden
van een Scoutinggroep hebben heel wat werk verzet, maar er staat nog genoeg opslag om er nog een werkochtend aan te
besteden, dat doen we op 15 februari. Dan kunnen kinderen vanaf 9 jaar ook meedoen (zie hieronder.)
Op 1 februari gaan we aan de slag in het Matenpark. Iedereen kan meedoen, ook niet IVN/KNNV leden.
Een deel van het Matenpark achter de Ferguutgaarde is als heemtuin ingericht. De opzet van deze heemtuin is iets te laten
zien van de flora, zoals deze voorkwam en soms nog voorkomt in de omgeving van Apeldoorn.
In de heemtuin proberen we een groot gedeelte van deze planten te laten groeien. De hier voorkomende planten komen of
kwamen ‘in het wild’ voor in een gebied dat zich uitstrekt van ongeveer het Veluwe massief tot aan de Gelderse IJssel. De
in dit gebied voorkomende landschappen worden in deze tuin heel summier en op kleine schaal nagebootst.
In het sleedoornstruweel is een deel van de struiken wat erg ver uitgegroeid. De
sleedoornpage, een beschermde dagvlinder, heeft juist jong hout nodig om eitjes
op af te zetten. Dus gaan we een aantal oude struiken er tussenuit zagen om het
struweel te verjongen. We halen ze niet allemaal weg, omdat vooral de oude
struiken bloeien en daardoor in het vroege voorjaar interessant zijn voor hommels
en bijen. Verder gaan we op de bramen terugdringen op plekken waar ze andere
planten, zoals de slanke sleutelbloem, dreigen te verdringen of gewoon teveel
over het pad hangen.

15 februari: Doe mee met de IVN-natuurwerkochtend!
Zaterdag 15 februari kunnen kinderen vanaf 9 jaar met (groot)ouders/begeleiders van 9.00 - 12.00 uur aan de slag om de
heide op te schonen. De werkplek ligt richting Hoog Buurlo. Routebeschrijving en exacte locatie wordt bij opgave
doorgegeven. IVN zorgt voor gereedschap en handschoenen. Deelname is gratis. Opgeven en informatie bij Marieke
Sprey: scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl , tel. 06-572 392 21
>> Meer informatie
Workshop natuurfotografie: Schrijf snel in
Op 18 februari start de workshop natuurfotografie. Er zijn nog enkele plekken
vrij!! Reageer snel als je nog mee wilt doen.
(Foto: Gerard Voetdijk)

Schrijf nu in voor de Cursus wilde planten
In deze cursus worden de basiselementen van determinatie behandeld en gaan
we op excursie naar meerdere locaties om te oefenen een aantal planten
(families) te herkennen. Maar je maakt ook en vooral kennis met de vele andere
aspecten van wilde planten in de mooie natuur in en om Apeldoorn.
Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn: waarom staat een specifieke plant juist daar waar hij nu groeit en welke
andere planten leven in dezelfde biotoop? Welke geneeskrachtige werking hebben bepaalde planten? Hoe is een plant
opgebouwd en hoe zorgt deze voor nageslacht? Hoe werkt de bestuiving en welke insecten dragen daaraan bij? Hoe en
met wie "communiceren" planten? Altijd al interesse gehad in het antwoord op dit soort vragen? Dan is deze cursus een
aanrader voor je!. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
>> Meer informatie en opgeven
Groenplan Apeldoorn
In januari zijn weer nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente over onze
bijdragen aan het Groenplan. Naast continuïteit in de jeugdeducatie, dat als
belangrijkste bijdrage geldt, wordt een nieuwe website geïntroduceerd en knopen
we contacten aan met het middelbaar onderwijs om hun scholingsbehoefte aan
natuur en milieueducatie te inventariseren.
Verder gaan we verder met het inrichten van eco-spots, proberen we in contact
te komen met het parkmanagement van een bedrijventerrein om daar een vergroeningsslag te slaan en broeden we op
vormen voor het versterken van groen en biodiversiteit in de wijken gekoppeld aan concrete activiteiten.
Wil je meedoen met het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten, neem dan contact op met Ronald Duin.
Verrekijker test
In samenwerking met Knifes &Tools, een Apeldoorns bedrijf in buitensport gereedschap, organiseren we in maart een test
en kennismakingsevent met hun verrekijker assortiment. Dat doen we uiteraard buiten zodat jullie in de praktijk met hun
verrekijkers kunnen kennismaken. Aanschaf met een aantrekkelijke ledenkorting is daar ook mogelijk. Uit diverse tests
blijkt dat de verrekijkers van het merk Eden heel goed scoren. Een unieke kans dus om meer profijt uit je lidmaatschap te
halen. Volg de volgende nieuwsbrief voor de exacte datum en locatie.
Alvast voor in de agenda van 2020
 2 april: IVN Algemene Ledenvergadering in het voorjaar. Begroting 2020 en Jaarverslag 2019
 9 april: IVN-lezing over de koekoek
 11 mei Werk- en projectgroepen overleg. Het accent bij dit overleg ligt op afstemming en inspiratie over activiteiten.
Zowel vertegenwoordigers van werkgroepen als van projecten zijn van harte welkom.
 25 november: Houd deze datum vrij voor een bijzondere IVN-lezing
>> Bekijk de centrale agenda

Vraag en Aanbod
Gebruik mini IVN-bieb
In het IVN-lokaal van de Vijfster vind je boven het keukenblok een mini-IVN-bibliotheek. Boeken met een sticker
‘naslagwerk’ blijven in het lokaal. Mocht je een ander boek willen lenen voor maximaal twee maanden, noteer dat alsjeblieft
achterin het schrift bij de deur. Fijn als de gekregen boeken extra lees- en studieplezier opleveren.
Doe ook actief mee met IVN
Een vereniging kan alleen optimaal functioneren als leden participeren. Dat kan op heel veel manieren, want IVN
Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers.
Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd incidenteel of op projectbasis meedoen bij het organiseren en/of
uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Meld je aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl of één van de contactpersonen.
Hieronder een aantal mogelijkheden om mee te doen met bestaande of nieuwe activiteiten van IVN Apeldoorn.

Bestuursleden zie ook onder bestuursmededelingen

Schoolgidsen

Coördinator Cursussen

Medewerk(st)er vogelcursussen

Lokaalbeheerder

Medewerk(st)ers voor project Groenplan Apeldoorn

Bekijk hier nog meer mogelijkheden

Vraag en/of aanbod? Laat het weten!
Alle werkgroepen en teams kunnen mensen gebruiken om de activiteiten voor het publiek voor te bereiden en uit te voeren.
In de meeste gevallen kun je zelf bepalen hoeveel tijd je beschikbaar wilt stellen. Kijk eens bij de verschillende
werkgroepen van IVN Apeldoorn of de diverse vacatures.
Heb je vacatures in je werkgroep of team? Maak het zo concreet mogelijk en meld het bij de nieuwsbriefredactie.
PR Medewerker website(s) gevonden
We zoeken al een tijdje naar uitbreiding van het PR team met een IVN-er om de activiteiten op niet-IVN website(s) te
verzorgen (van IVN en bijvoorbeeld Stadsblad en Stedendriehoek). Carolien Londerman gaat dit voor haar rekening
nemen. Het team is daar erg blij mee, want kunnen we de IVN activiteiten nog beter onder de aandacht te kunnen brengen.
Voor de volledigheid: Heb je PR berichten, stuur ze dan naar pr@ivn-apeldoorn.nl. De leden van het team behandelen het
bericht dan verder. De huidige taakverdeling van het PR team:
 Olga Cevaal: stuurt persberichten naar de schrijvende pers (via mail)
 Marieke van Hoeflaken en Korina Fokkens verzorgen pr op Facebook en Instagram
 Carolien Londerman plaatst berichten op de niet-IVN websites
 Hans Hogenbirk zet berichten op de IVN website
 Hessel Tacoma zet de berichten van Venel op de IVN website
 Jan van Vulpen zet de berichten over de cursussen op de IVN website
Uitnodiging Scharrelkids
De activiteiten van de werkgroep Scharrelkids staan regelmatig vermeld in Groenvoer en op de website. Maar wil je weten
hoe zo'n activiteit wordt uitgevoerd? Nieuwsgierig hoe we kinderen 'bij de les' houden? Weer even 'kind' zijn?’
De schoolgidsen nodigen je van harte uit een keer mee te lopen met een activiteit naar keuze. Geheel vrijblijvend!
Voor data, activiteiten en vragen: Marieke Sprey, sprey.marieke@gmail.com of tel. 06-572 392 21.

Kennis maken met … IVN-werkgroep Lezingen
Na een sabbatical is de Werkgroep Lezingen vorig jaar weer van start gegaan in
een nieuwe samenstelling van Jan-Wicher Veen, Marieke Sprey, Ad Bergsma en
Kris Vanopstal.
We zijn bij elkaar geweest om kennis te maken en de aanpak en het draaiboek
door te nemen. Inmiddels hebben we een longlist van interessante presentaties.
Al gauw ontstond het idee om Jan van Hooff te vragen voor een lezing; Ad
Bergsma had eerder contact met hem. Een spreker van zijn ‘kaliber’ trekt veel
bezoek dus we zochten een grotere zaal. En als het thema dan ook nog ‘apen’ is,
denk je natuurlijk aan de Apenheul. In samenwerking met Apenheul is het gelukt
om in het najaar een grote lezing te houden! En ook de voorjaarspresentatie op 9
april is gelukt. Naast gebruik van ouderwetse kopjes thee en koekjes hebben we
inmiddels WhatsApp en GoogleDocs ‘als assistenten ingehuurd’ om snel te kunnen
schakelen binnen de werkgroep.
NB: Naast de huidige kerngroep van 4 personen kunnen we zeer goed assistentie gebruiken voor ontvangst, catering koffie thee
bij de Vijfster, kassa voor niet leden, stoelen klaarzetten, techniek en bijvoorbeeld kraampjes en na afloop keuken en toiletten
even controleren. Dus laat ons horen of je het leuk vindt om op avond zelf te assisteren bij deze werkzaamheden.

Ander (natuur) nieuws en activiteiten
21/2: Lezing Steltloperonderzoek Vogelwerkgroep Oost-Veluwe
Erwin Goutbeek houdt bij de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een lezing over
steltloperonderzoek in het waddengebied Barr Al Hikman in Oman.
Zie ook een artikel in TROUW >> Meer informatie
Filmtip in Februari
Truffelliefde, een documentaire over de ‘zwarte diamant’, de fel begeerde zeer kostbare paddenstoel. Stroper, jager, kok
en kweker vertellen over hun passie voor deze vrucht. Hoe gaat hij het redden bij de opwarming van het klimaat? De film
van 90 minuten draait op 8, 10 en 12 februari in Filmhuis Gigant. >> meer informatie.
t/m 10/5: 'Animalia - verzameling van pracht & pastel'
De wonderlijke natuur en dierlijk schoon dienen al eeuwenlang als inspiratie voor vele kunstenaars: van bonte vellen in
pastel tot taxidermie en van nachtvlinder tot fazant en pauw. Ontdek het in CODA Museum.

Colofon
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)
De nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Mail naar: IVN Apeldoorn: ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl
KNNV Apeldoorn: ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl
Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

