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Natuurmoment
Paddentrapjes ook in trek bij kikkers
Vlak voordat de padden op trek gingen hebben Wolfgang Oude Aost en Hans van
Schaaik, beiden betrokken bij het overzetten van padden in Apeldoorn,
paddentrapjes in 75 putten aangebracht. Op drie verschillende plekken konden ze
een paar dagen later vaststellen dat padden en kikkers de trapjes gebruikten.
Jaarlijks verdrinken amfibieën tijdens de trek doordat ze in de straatputten terecht
komen. De gemeente heeft het materiaal bekostigd dat afkomstig is van Vivara.
(Tekst Yvonne Zwikker, foto: Wolfgang Oude Aost)

Bestuursmededelingen
Algemene Ledenvergadering (ALV).
Hadden we nog gehoopt dat de ALV van april kon worden verschoven, nu de nieuwe corona maatregelen zijn ingegaan,
zal dat niet meer lukken. De belangrijkste te nemen besluiten waren de goedkeuring van de (financiële en inhoudelijke)
jaarverslagen en de begroting voor 2020. Doorgaans worden de jaarrekening en begroting zonder al te veel vragen
aangenomen. Formeel moeten de stukken 6 maanden na einde boekjaar zijn gepubliceerd. Dat is gebeurd. Daarna volgen
twee 2 stappen:
1. Goedkeuren: Doordat de ALV niet kan worden gehouden kun je vragen of opmerkingen stellen via secretaris@ivnapeldoorn.nl . Als er geen vragen of opmerkingen komen die goedkeuring belemmeren, kan het bestuur beslissen
(volgens de statuten slotbepaling art. 20).
2. Kwijting / decharge voor het gevoerde beleid kan in de najaarsvergadering aan de orde komen.
Geen fraaie oplossing, maar – gezien de omstandigheden - lijkt het ons praktisch om het zo op te lossen.
Hieronder vind je de links naar de diverse stukken.
Samenvatting jaarverslag 2019: www.ivn-apeldoorn.nl/ALV/Jaarverslag 2019-samenvatting.pdf
Uitgebreid jaarverslag: www.ivn-apeldoorn.nl/ALV/Jaarverslag IVN 2019 uitgebreid.pdf
Financieel jaarverslag: www.ivn-apeldoorn.nl/ALV/Financieel jaarverslag 2019.pdf
Begroting 2020: www.ivn-apeldoorn.nl/ALV/IVN Apeldoorn Begroting 2020.pdf
De volgende ALV staat gepland op 19 november 2020
Gebruik OnsIVN (intranet)
Door alle corona maatregelen zien we elkaar nauwelijks nog ‘live’. Veel leden van werk/projectgroepen hebben nog wel
contact met elkaar. Dat gebeurt grotendeels via e-mail. En hier is OnsIVN, het intranet van IVN een mooi alternatief.
Je ontvangt dan geen bergen e-mail meer en ziet meteen de reacties van anderen op je bericht.
Als lid van IVN heb je hier altijd toegang toe. Je kunt groepen aanmaken, waarvoor je ook niet-leden uit kunt nodigen. Zo
kun je dus ook met cursisten samenwerken. In die groepen kun je met elkaar ‘praten’, ervaringen delen, maar ook
documenten uitwisselen zoals foto’s, filmpjes, presentaties en word-documenten. Ook vind je er heel veel informatie vanuit
de hele vereniging IVN en kun je de e-learning modules van Leer je Groen volgen.
Een handleiding staat in OnsIVN (groep vereniging)
- Heb je al een account? Klik dan hier of log in via www.ivn-apeldoorn.nl (menu voor leden)
- Heb je nog geen account? Klik dan hier. Let erop dat je het mailadres gebruikt waarmee je staat ingeschreven bij IVN.

Nieuws uit de afdeling
Welkom nieuwe leden.
Nieuwe leden/vrienden IVN: Wim Rademaker, Alex de Graaff, Ellen van Reesch
Nieuwe leden KNNV: Ineke Krommenhoek
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.

Eerste ECO spot in aanleg
IVN Apeldoorn is – via het Groenplan project - begonnen met het aanleggen van de
eerste eco-spot in Apeldoorn. Bij de voormalige gemeentewerf aan de Oude
Beekbergerweg, waar nu o.a. de kledingbank is gevestigd, zijn ruim 200 m2 stenen
en geel zand verwijderd en vervangen door zwarte aarde. De komende weken
wordt het terrein ingeplant met inheemse bomen en struiken en wordt een
bloemenweide aangelegd met Apeldoorns zaad. Het ontwerp is van IVN eco-coach
Gert Reijnen. De Lions plaatsen een insectenhotel. Hiermee wordt de biodiversiteit
en afwatering versterkt en neemt hittestress af. De nieuwe ecospot is over enkele
weken toegankelijk tijdens de openingstijden van de kledingbank.
Weet je ook een plek waar wel stenen uit kunnen en er groen voor in de plaats kan
komen, neem dan contact op via secretaris@ivn-apeldoorn.nl

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.

Excursies en cursussen zijn afgelast of uitgesteld vanwege de corona maatregelen. Kijk op de website van IVN of KNNV
voor de actuele informatie. We hopen dat de activiteiten na 1 juni, of tenminste na de zomervakantie wel door kunnen
gaan.
Je kunt je bijvoorbeeld alvast opgeven voor de cursussen die in september staan gepland.
Zoals: bomencursus – groencursus-najaar – samenhang in de natuur
Verder zijn er allerlei mogelijkheden om digitaal de natuur te beleven of kijk eens bij de IVN Routes.
Groen om te doen
Komen de muren op je af door het vele binnen zitten? Juist in deze periode is het
belangrijk om goed voor jezelf én voor elkaar te zorgen. Genieten van de natuur helpt
hierbij. Tijdens de coronacrisis wil IVN bijdragen met wat positieve, groene inspiratie.
Daarom is de campagne Groenomtedoen gestart. Dit kan heel corona-proof: in je
huis, in je tuin of op je balkon. Bekijk de tips en deel jouw groene quarantaineactiviteiten met www.ivn.nl/groen-om-te-doen.
Wil je meedenken en bijdragen? Dat kan via de #groenomtedoen-groep op Ons IVN.
Deze pagina wordt steeds aangevuld. Op deze manier kunnen we binnen IVN de
krachten van beroepsorganisatie en afdelingen bundelen en mensen een stukje rust
en positiviteit bieden.
Wijk Berg en Bos
In 2020 vind de 14e editie van de Atlas van Apeldoorn plaats. Deze keer staat de wijk Berg en Bos centraal. Het project is
voorlopig uitgesteld maar loopt tot en met oktober. De Atlas van Apeldoorn is een samenwerking tussen CODA en leden
van het Erfgoedplatform (waaronder IVN Natuureducatie Apeldoorn), wijkbewoners en andere samenwerkingspartners
waarin jaarlijks één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers wordt gezet.
IVN Apeldoorn heeft dit keer onder meer de vernieuwing van de Bellevueroute Wijk Berg en Bos vormgegeven samen met
het Erfgoedplatform. Het programmaboekje, de wandel/fietsroute en het IVN-Natuurpad Berg en Bos en het IVN/Stayokay
Ommetje door Park Berg en Bos zijn te downloaden via www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/activiteiten.

Vraag en Aanbod (ook meedoen?)
Heb je vacatures in je werkgroep of team? Maak het zo concreet mogelijk en meld het bij de nieuwsbriefredactie.

Cultuurhistorische inventarisatie van Natuurpark Berg en Bos
Onlangs is de gemeente Apeldoorn begonnen met het opzetten van een
cultuurhistorische inventarisatie van Natuurpark Berg en Bos. Doel is om kennis
en verhalen over het Natuurpark Berg en Bos vast te leggen. Zoals een paar jaar
geleden met een vergelijkbaar onderzoek in het Engelanderholt.
Het project gaat ongeveer een jaar duren en elke vrijwilliger kan naargelang
interesse, beschikbare tijd en ervaring een onderwerp oppakken. Dat kunnen
bijvoorbeeld zijn de onverklaarde kuilen en bulten in het bos, de grindwinning, de
vorming tot natuurpark, het openluchttheater of de baksteenovens. Maar ook een
andere invalshoek is mogelijk. Wanneer de crisis weer onder controle is wordt er
een bijeenkomst georganiseerd maar wanneer dat is nu nog niet te zeggen.
Heb je interesse om deel te nemen dan kun je dit kenbaar maken via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl Ik zorg dan voor
aanmelding bij de coördinator van de gemeente.
(Hans Hogenbirk – IVNeXtra projecten)

Natuuractiviteiten voor de jeugd??
Ik werd gebeld door een ouder waarvan haar kinderen lid zijn van de junior
Rangers van De Hoge Veluwe. Zij gaf aan dat De Hoge Veluwe hiermee stopt (is
nagevraagd, maar nog niet bevestigd). Omdat haar kinderen (samen met nog
circa 6 anderen) erg enthousiast zijn, zoekt ze alternatieven en vroeg of IVN
Apeldoorn een jeugdgroep heeft. Dat is momenteel niet het geval. Maar we
zouden mogelijk wel een jeugdgroep kunnen gaan opzetten. Onze nieuwe locatie
aan de Asselsestraat is daar ook een mooie locatie voor.
Bij deze wil ik inventariseren of er enthousiaste IVN’ers zijn die hier interesse in
hebben. Is dat het geval, dan kunnen we na de corona perikelen kijken of en zo ja hoe we dit kunnen realiseren. Heb je
interesse? Laat het weten via ivnextra@ivn-apeldoorn.nl.
(Hans Hogenbirk – IVNeXtra projecten)
Ervaren gids gezocht voor excursie over de Recreatiezoneringsplannen Veluwe
Hoewel er tenminste tot 1/6 geen excursies mogelijk zijn en er dus geen grote haast is, hierbij een oproep of er een
ervaren gids is die een excursie op een nader te bepalen locatie wil en kan uitvoeren.
De soorten op de Veluwe staan onder druk onder meer vanwege te hoge stikstofdepositie en verdroging, maar ook met
een stijgende recreatiedruk. Provincie Gelderland is daarom vanuit het programma Veluwe op één bezig met een
soortenherstelprogramma. Eén van de onderdelen in dit programma is een recreatiezoneringsplan voor de gehele Veluwe,
waardoor natuur en recreatie weer in een goede balans met elkaar samen kunnen gaan.
De provincie Gelderland geeft samen met terreineigenaren, gemeenteambtenaren en andere stakeholders invulling aan de
zoneringsplannen. Draagvlak voor deze zoneringsplannen is daarbij essentieel. Samen met provincie Gelderland
organiseert IVN Gelderland per gemeente een bestuurlijke bijeenkomst. Onderdeel van deze bijeenkomst is een
veldexcursie, waarbij het college met eigen ogen de problematieken die spelen op de Veluwe ervaart. Doel van deze
excursie is dat het college van B&W thuis raakt in de Veluwse problematieken, maar natuurlijk ook ziet hoe mooi de
Veluwe is! Na de excursie gaat provincie Gelderland in gesprek met het college van B&W over de
recreatiezoneringsplannen.
Zijn er binnen IVN afdeling Apeldoorn gidsen die deze excursie samen met mij willen begeleiden? Meld je dan via
ivnextra@ivn-apeldoorn.nl
Doe ook actief mee in de vereniging!
Een vereniging kan alleen optimaal functioneren als leden participeren en
initiatieven nemen. Het liefst zijn onze leden buiten, aan het ontdekken,
verwonderen, vertellen of rondleiden. Maar minstens zo belangrijk zijn onze
doeners binnen, voor bestuurlijke of coördinatie zaken of allerlei hand- en
spandiensten. En omdat deze vacatures niet zo makkelijk worden vervuld,
nogmaals je aandacht voor deze o zo belangrijke taken. Kijk eens bij de
verschillende werkgroepen van IVN Apeldoorn of de diverse vacatures.
In de meeste gevallen kun je zelf bepalen hoeveel tijd je beschikbaar wilt stellen.
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@ivnapeldoorn.nl of één van de contactpersonen.

Ander (natuur) nieuws en activiteiten
Vitamine G(roen)
Een paar dagen geleden heb ik al Ereprijs tussen het gras zien staat. Een klein teer
plantje met blauwe bloempjes en een wit randje. Of het nou een koude of zachte
winter is geweest, veel of weinig regen is gevallen, hoe klein en teer ereprijs er ook
uitziet, het komt altijd weer op in het vroege voorjaar. En altijd weer voel ik een soort
vertedering als ik dit fragiele plantje tegenkom.
Vandaag is de lucht strak blauw en de zon doet haar uiterste best. Maar van
koesterend warme zonnestralen is geen sprake, want er staat een snijdende
oostenwind. De bloemen houden hun blaadjes stijf dicht. Brrr… veel te koud!
De enige die geen last van de kou schijnt te hebben is een dikke hommelkoningin
die vrolijk rond zoemt. Ze zal vandaag vast wel extra blij zijn met haar bontjas. Die
heeft ze dan ook hard nodig om op temperatuur te blijven zo vroeg in het jaar.
(Margot Klein. foto: gewone ereprijs)
Bijen tellen
In de tuin begint nu echt het voorjaar. Fruitbomen, struiken en wilgen lopen uit. Ook
begint het te zoemen van de bijen. Wil je ook iets doen voor de bij? Maak je eigen
bijenhotel of doe mee met Nationale Bijentelling op 18 en 19 april. Dat kan gewoon
in je tuin of vanaf je balkon. Hier meld je je aan en kun je een handig bijengidsje
downloaden. (bron: Nieuwsbrief IVN Gelderland)

Heemtuin de Maten staat in bloei
Afgelopen januari zijn we als werkgroep begonnen met een inhaalslag van het winteronderhoud, toen bleek dat er geen
ondergrond-beschermende vorstperiode meer zou komen. Na de jaarlijkse sleedoornpage-eitjestelling, waarbij slechts 2
eitjes werden gevonden, is op advies van de Vlinderstichting besloten het sleedoornstruweel plus de opdringende bramen
flink terug te zetten. De werkgroep Venel heeft daar met een tiental werkers een eerste aanzet aan gegeven en daarna zijn
we met een drietal oproep-appvrijwilligers wekelijks doorgegaan tot 16 maart toe. Gelukkig hebben de Coronamaatregelen ons geen parten gespeeld en komt de bloei van daslook, bosanemoon en andere vroegbloeiers nu pas in een
versnelling. Het resultaat is overduidelijk zichtbaar en heeft mogelijk al direct effect op de verspreidingsruimte van de
Slanke Sleutelbloem, die door de oprukkende bramen in het gedrang kwam. De heemtuin kan weer op tijd open.
De eerste lentebloeiers in de heemtuin: 1. Bloeiende sleedoorn met op de voorgrond een pol slanke sleutelbloem, 2.
Hazelaarbosje met vingerhelmbloemen als stinzeplant, 3. Slanke sleutelbloemen in detail, 4. De eerste ontluikende
kievitsbloemen op het blauwgraslandje.

Propolis
Wanneer je nu naast een paardenkastanje gaat staan kan je de knoppen haast
zien uitkomen. De bladeren en de bloemen ontvouwen zich op een prachtige
manier. Als je de knoppen van dichtbij kunt zien, kan je een soort lijm op de
knopschubben ontdekken. Bijen maken van deze lijmachtige substantie propolis.
Hars of het sap van planten kan ook de basis voor propolis zijn. Ze dichten er
kieren mee in het nest en bouwen er wanden mee op. In de natuur gaat nooit iets
verloren.
(Tekst Yvonne Zwikker, foto Willem Kuijpers)
Toekomst voor het Sprengenbekenlandschap
Op 6 februari heeft de Bekenstichting in de Witte Molen, Sonsbeek in Arnhem het
rapport Toekomst voor het Sprengenbekenlandschap gepresenteerd. Wij ontvingen een digitale versie van het rapport.
Je vindt het in het IVN archief (map 10 – algemene informatie).
Beleef de lente
Ondanks het virus dat rondwaart wordt het gewoon lente! De merels van Beleef de
Lente bouwen een prachtig nest. Met veel zorg en liefde worden hier
voorbereidingen getroffen voor hun voortplanting en je mag vanuit huis
meegenieten! Hoe bijzonder is dat! Kijk live mee op www.beleefdelente.nl
Ontstaan van ons landschap in Nederland
Belangrijke ontwikkelingen hebben ons huidige landschap bepaald. In dit artikel van de Correspondent wordt de invloed
van de mens weergegeven. Van potstal, via kunstmest tot ruilverkaveling, de mens heeft zijn stempel gedrukt op ons
landschap. Meer recent zijn dat mestgebruik, stikstofdepositie en gewasbeschermingsmiddelen die mede hebben gezorgd
voor een afname van insecten en weidevogels. De teruggang van biodiversiteit, monoculturen in boerenlandschap en
versnippering van natuurgebieden zijn het gevolg. In dit artikel wordt de invloed van de mens aangetoond met interactieve
historische kaarten van 1900 – 1918.
(Samenvatting door Henk van den Ende)
Wild op de Veluwe
Een korte film (17 min) van Henk Koster over onze schitterende Veluwe. Om van te genieten en helemaal tot rust te
komen. Deze beelden zijn gemaakt op de vrije wildbaan, in en nabij de bossen van de gemeente Nunspeet. Kijk, geniet en
laat je enthousiast maken om zelf dit verborgen leven op te zoeken.
Natuurtips voor (klein)kinderen
Nu de scholen gesloten zijn vanwege het coronavirus, willen de boswachters van Staatsbosbeheer graag ouders en
grootouders helpen met doe-opdrachten voor de kinderen die weken thuis zitten. Deze opdrachten zijn ontwikkeld door
Stichting NatuurWijs die voor Staatsbosbeheer natuureducatie vorm geeft.
>> Meer informatie
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