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Natuurmoment
Vogels zijn hot
Op mijn verzoek reikte de vrouw achter de balie mij een velletje zegels aan met
afbeeldingen van rookworsten. Culinair immaterieel erfgoed? ”Daar word ik als
vegetariër niet gelukkig van”, was mijn reactie. Ze moest lachen en gaf mij zegels
met de afbeelding van roofvogels. Geheel tevreden verliet ik de winkel. Onlangs
dacht ik nog even reserve zegels te halen want je schrijft nu meer. Ze waren op.
Vogels zijn hot. Vraag het maar aan de Vogelbescherming. Nu velen voor het eerst
echt vogels horen, vliegen de aanmeldingen binnen om lid te worden of een cursus
te volgen. Iets moois in moeilijke tijden. En wat die postzegels betreft, ze had wel
afbeeldingen van tompoezen.
(Tekst Yvonne Zwikker, foto:)

Bestuursmededelingen
Beste leden van de KNNV
Inmiddels is duidelijk dat we, vanwege de coronacrisis, nog een lange periode te maken blijven houden met beperkingen in
onze persoonlijke bewegingsvrijheid. Deze hebben vervolgens een enorme weerslag op de activiteiten die we als
vereniging kunnen ontplooien.
Werkgroepavonden, excursies, lezingen zijn inmiddels voor langere tijd gecanceld. Ook onze ALV heeft geen doorgang
kunnen vinden en er wordt gezocht naar een nieuwe datum later dit jaar.
Inventarisaties door 1 of 2 personen vinden overigens nog wel plaats, afhankelijk van de richtlijnen van betreffende terrein
beherende en/of soortenorganisaties.
Het bestuur gaat samen met de werkgroepen aan de slag om na te denken over de invulling van onze
verenigingsdoelstellingen in een anderhalve-meter-samenleving als nieuwe werkelijkheid. Dus nadenken over en zich
voorbereiden op wat er wél kan om als natuurvereniging zo optimaal mogelijk te blijven functioneren.
Blijf gezond en geniet van de natuur.
(Jacob Ruijter - Voorzitter KNNV Apeldoorn)
IVN-Apeldoorn staat niet stil
Ook bij IVN zijn (bijna) alle activiteiten voor publiek gestopt en we hopen natuurlijk dat we snel weer aan de slag kunnen
om in onze vereniging met elkaar de natuur te (laten) beleven. Maar de vereniging staat niet stil. Dat lees je o.a. in deze
nieuwsbrief. Achter de schermen zijn diverse werkgroepen actief. Na de zomervakantie gaan we gebruik maken van het
Praktijk Centrum Bomen aan de Asselsestraat. De formele zaken worden momenteel afgerond en we hopen uiterlijk in
augustus te verhuizen. Verder is het vervullen van vacatures een belangrijk aandachtspunt. Vrijwilligers voor de uitvoering
melden zich gelukkig regelmatig aan. Lastiger is het om leden te vinden die bereid zijn om een werkgroep, team of project
te coördineren. Prioriteit ligt bij een coördinator voor publiekscursussen en enkele bestuursleden. Maar er zijn veel meer
vacatures. En ja, de persoonlijke benadering werkt meestal het best. Maar waarom zou je jezelf niet aanmelden? Neem dat
initiatief en werk mee aan een goed draaiende vereniging.
(Hans Hogenbirk – Waarnemend voorzitter IVN-Apeldoorn)

Nieuws uit de afdeling
Welkom nieuwe leden.
Nieuwe leden/vrienden IVN: Letty Moerel, Mireille Huiskamp-Langendijk
Nieuwe leden KNNV: Johannes van Hemert
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.

Website Natuurwijzer beschikbaar
Deze website is gemaakt binnen het project Groenplan Apeldoorn en brengt vraag
en aanbod van natuureducatie voor basisscholen bij elkaar. Naast de website is er
ook een aantrekkelijke flyer beschikbaar.
>> www.natuurwijzerapeldoorn.nl
De werkgroep Woudhuis
De werkgroep Woudhuis is een poosje geleden on hold gezet omdat o.a. een aantal leden het te druk had om er veel tijd in
te steken. Maar het begint toch weer een beetje kriebelen en er wordt gekeken hoe de activiteiten weer kunnen worden
herstart. De campus Woudhuis, zoals het tegenwoordig heet, is een samenwerking van IVN, Natuurmonumenten, ’s
Heeren Loo en De Onderwijsspecialisten en biedt mensen met een arbeidsbeperking en leerlingen uit het voortgezet
speciaal onderwijs een plek om te werken en leren in het groen. Campus Woudhuis.
>> Meer informatie
Lintje voor Ineke Klaver
Vrijdag 24 april is aan Ineke Klaver een koninklijke onderscheiding – lid in de Orde van Oranje
Nassau - toegekend voor haar maatschappelijke verdiensten voor de NVD (Nederlandse
Vereniging van Directie- en managementondersteuners) en KNNV Apeldoorn. Het initiatief
daartoe is genomen vanuit de NVD en als KNNV hebben wij deze voordracht van harte
ondersteund.
Ineke is al jaar en dag een drijvende kracht binnen onze Vogelwerkgroep die in 2018 haar 25
jarig bestaan heeft gevierd met de verkiezing van de Boomklever als vogel van Apeldoorn.
Daarnaast is zij jarenlang lid van het bestuur van de afdeling geweest en ook nu nog actief in de
redactie en als stille kracht altijd aanwezig voor hand- en spandiensten waar dat nodig is. In
deze bijzondere tijd zal de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op een nader te
bepalen moment later dit jaar plaatsvinden.
Nieuwe Groenvoer distributeur
De oproep van Lenie Omtzigt voor een opvolger om de distributie van Groenvoer
te verzorgen heeft resultaat gehad. Na het voorjaarsnummer neemt Harris
Couwenberg de distributie over. Hij zorgt ervoor dat de pakketten Groenvoer bij de
diverse bezorgers komen voor distributie naar de leden.
We bedanken Lenie voor de vele jaren dat ze deze klus heeft gedaan en wensen haar opvolger veel succes.

Dit kan er nog wel in Corona tijd
Eco spot Oude Beekbergerweg nadert voltooiing
Was er de vorige maand nog een grote berg zand en stenen, nu tekenen de
contouren van de eco-spot aan de Oude Beekbergerweg zich duidelijk af.
Inmiddels zijn er boompjes en struiken geplant en hebben de Lions een fraai
insectenhotel geplaatst. Helaas bleek de gestorte aarde vol met kweekgras te
zitten. Het hele perceel wordt nu spa voor spa omgekeerd en geschoond van
zoveel mogelijk wortels, wortelstukjes en kweekuitlopers. Naar verwachting is dat
binnen een paar weken helemaal gereed. Begin mei is er wat regen voorspeld, dat
zou het ideale moment zijn om het bij-vriendelijke bloemenmengsel te zaaien dat
de gemeente special voor ons heeft samengesteld. Er zijn al verschillende
suggesties gedaan voor nieuwe eco-spots.
Opgave IVN Natuurgidsenopleiding verlengd
De Natuurgidsenopleiding deel 2 is weliswaar al gestart, maar door de corona maatregelen onderbroken en vertraagd. Pas
na de zomervakantie (we gaan er vanuit dat het dan weer kan) starten de onderdelen gericht op de specifieke
gidsvaardigheden. Onder het motto ‘Elk nadeel heb z’n voordeel' is de inschrijfperiode voor de Natuurgidsenopleiding
daarom verlengd tot 1 augustus. Iedereen uit de regio Apeldoorn, Epe, Voorst, die voldoende natuurkennis heeft
(bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en/of NGO deel 1) en IVN-natuurgids wil worden kan zich alsnog aanmelden.
Nieuwe cursisten zullen wel een – beperkte - inhaalslag moeten maken.
Je kunt je nog tot 1 augustus aanmelden of via Ten Gevers (ngo@ivn-apeldoorn.nl).
>> Lees meer
Werkgroep Scharrelkids
In de agenda van de IVN schoolgidsen kom je dit schooljaar bij elke geplande activiteit hetzelfde woord tegen:
VERVALLEN. Voorjaarsprogramma’s, werving nieuwe gidsen, imkerbezoeken samen met de imkers, Slootjesdagen…
alles is geannuleerd vanwege de Corona-uitbraak.
Er is tijd om behalve ‘achterstallig onderhoud’ van bestanden en andere achtergrond klusjes volop te genieten van deze
prachtige lente. We delen via e-mail en whatsapp, mooie natuurervaringen en houden op die manier onderling contact.
Via de mail is er regelmatig contact met de basisscholen en worden bijvoorbeeld de tips en ideeën van IVN Groen om te
Doen doorgestuurd. De basisscholen starten 11 mei maar de daaraan verbonden voorwaarden zijn zodanig dat IVN
groepsactiviteiten in de natuur, daar niet in passen en onverantwoord zijn. In de zomer is er waarschijnlijk een
(video)overleg om te bespreken hoe we verder gaan in het nieuwe schooljaar. Afhankelijk van de komende maatregelen.
Voorlopig dus alle tijd om zelf natuur te beleven!

Werkgroep Routes blijft actief
Routes checken of uitzetten kun je prima alleen of samen, rekening houdend met de 1 1/5 meter afstand. De leden van de
werkgroep Routes hebben de afgelopen weken daarom hun activiteiten voortgezet. Diverse routes zijn gecheckt. Voor
zorgcentrum Berkenhove zijn 3 nieuwe ommetjes voor bewoners en hun gasten gerealiseerd. De route Koninklijke
voetstappen is gecontroleerd en nu ook in de IVN Routes app beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een route rond Epe over
het belang van (drink)water en aan de bomenroute door het Mheenpark. >> Meer informatie over routes
Bomenroute Mheenpark in nieuw jasje
Dit jaar bestaat de bomenroute in het Mheenpark 21 jaar. Er zijn een 2 bordjes verdwenen en 1 is verbogen. Ook zijn er
een aantal bordjes die in een boom dreigen te groeien. De gemeente heeft aangeven voor nieuwe bordjes te willen zorgen.
Dus werk aan de winkel. De werkgroep Routes bekijkt hoe deze wandeling door het Mheenpark als route-app een plaats in
ons aanbod kan krijgen. Maar hoe krijg je 27 aandachtspunten van 27 verschillende boomsoorten in een route opgenomen,
zonder dat het een chaos wordt. Leuke uitdaging.
Groenvoer is gewoon op stoom
Schrijven kan je altijd op papier of je pc of laptop. Het hoofdthema voor de komende Groenvoer is Bomen in de breedste
zin van het woord. Soms zien wij zelf de bomen door het bos niet meer. Er zijn zoveel bomen en er valt zoveel over te
vertellen in onze drie gemeentes. Maar iemand zei een keer: over bomen moet je niet vertellen, je moet van ze leren.
Maar uiteraard zijn er ook weer veel andere aandachtspunten zoals altijd.
Foto’s maken van bomen is in dit seizoen een feest.
Je raakt niet uitgekeken op al die kleuren groen.
Even wachten tot het licht mooier is.
Even wachten tot de bloei nog verder is.
En wat het allerbelangrijkste is: bomen lopen niet weg.
En dan de anderen die teksten redigeren, stukken aanleveren, foto’s keuren en op
maat maken en dan inpassen.
We zitten op schema, ook al overleefde de laptop van Greet de koffie niet.
Corona of niet: Groenvoer valt weer rond 1 juni bij jullie in de bus.
(Het Team van Groenvoer; foto Esdoorn in Westenenkerpark: Monic Breed)
Werkgroep Cursussen
Alle cursussen tot tenminste 1 juni gaan niet door. We hopen het cursusprogramma in het najaar weer als vanouds te
kunnen uitvoeren. Je kunt je al opgeven.
De cursus Natuur & Samenleving was halverwege toen de corona maatregelen van kracht werden. Het cursusteam heeft
getracht de cursus digitaal te geven via ZOOM. Echter er bleek behoorlijk wat weerstand te zijn tegen óf het online cursus
volgen ófwel het gebruik van Zoom dat alsnog gekozen is om de cursus af te gelasten.
Ook de plantencursus ligt stil. In september nemen we weer contact op met elkaar. Maar persoonlijk ben ik enorm aan het
genieten van de lente en bewonder alle plantjes die zijn gaan bloeien. Doordat de agenda leeg is, heb ik ineens veel meer
tijd hier voor. En de bijentelling heeft er voor gezorgd dat ik me wat in de bijensoorten aan het verdiepen ben en de vlinders
die alweer rondfladderen probeer ik niet alleen op naam te brengen, maar ook de eigenschappen op te zoeken.
Ook de prachtige vogelconcerten maken me blij en steeds vaker herken ik er een. Voor het eerst worden we dit jaar
getrakteerd op een koolmezennestje in het met kleinkinderen zelf getimmerde en geverfde vogelhuisje. Alle fases kunnen
we nu van dichtbij volgen. Helaas niet met de kleinkinderen erbij, maar we brengen wel verslag uit.
Via allerlei Natuursites en de Scharrelkids krijg ik talloze leuke tips voor buitenlesjes en doe-dingen met kinderen. Kan ik
later weer gebruiken als we wel met kinderen weer op pad kunnen. Kortom: ik geniet en leer enorm.
(Janneke Niessen, team plantencursus)
Natuur in de Zorg
Vol enthousiasme zijn we dit jaar gestart met een iets grotere groep om de verzorgingshuizen te bezoeken met Powerpoint
natuurpresentaties. We konden 26 presentaties noteren voor 2020 op diverse verzorgingshuizen in Apeldoorn en
omstreken. In Twello doen we zelfs 2 presentaties op een dag en dat voor elk seizoen. Helaas kwam na 7 presentaties de
Corona ons een halt toe roepen. Hoe lang dit gaat duren is nog niet te overzien. Jammer voor de veelal licht
dementerenden dat we voor hen voorlopig niets kunnen betekenen. Binnen de groep gaan we binnenkort kijken welke
andere mogelijkheden er zijn om toch natuur binnen de verzorgingshuizen aan te kunnen bieden.
(Jan van der Velden, Coördinator Natuur in de Zorg)

Activiteitenagenda IVN/KNNV
Excursies en cursussen zijn afgelast of uitgesteld vanwege de Corona maatregelen. Kijk op de website van IVN of KNNV
voor de actuele informatie. Wanneer we weer ‘normale wandelingen en excursies’ kunnen houden, is op dit moment nog
niet bekend. Tot die tijd: blijf gezond en geniet van de lente.
Verder zijn er allerlei mogelijkheden om digitaal de natuur te beleven. Hier wat suggesties
 Beleef de lente. Je volgt het liefdesleven van de vogels van achter uw computer alsof je er zelf bij bent.
 Kijk eens bij de IVN Routes.
 Bekijk foto's en films van oud Apeldoorn
 Het Fietsgilde heeft 4 aangepaste fietsroutes beschikbaar gesteld om zelfstandig te kunnen fietsen.
 Via Groenomtedoen krijg je elke dag een nieuwe groene tip.
 En nog veel meer tips via Beleef de natuur thuis

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

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.
Zonnepark Brinkenweg: Kan IVN meedenken en doen?
Energie Coöperatie deA ontwikkelt samen met de gemeente Apeldoorn een zonnepark aan de Brinkenweg in Apeldoorn.
IVN is gevraagd of we daar een rol in zouden kunnen spelen. Daarom zoeken we belangstellenden voor dit project. Het
gaat om:
• Meedenken over de landschappelijke inpassing, ofwel de natuurontwikkeling rondom en in het park.
• Natuureducatie bij dit park? Te denken valt aan informatiepanelen, het opnemen van het park in fietsroutes, et cetera.
Heb je belangstelling om deel te nemen aan dit project? Geef het door via IVNextra@ivn-apeldoorn.nl Je ontvangt dan
aanvullende informatie en contactadres.

Ander (natuur) nieuws en activiteiten
Ontdek het boerenland
Er is weer een nieuwe bundel van Ton Lommers verschenen vol aandachtspunten en ideeën
om buiten bewust rond te speuren en uitgedaagd te worden om actief te worden.
Het is de elfde uitgave in een lange reeks, bedoeld voor natuurgidsen, leerkrachten, BSO- en
Scoutingleiders en ouders met kinderen. Nu met 190 bladzijden de dikste bundel ooit !
De bundels zijn een "must" voor al degenen, die actieve natuurverkenning belangrijk vinden!
Te bestellen via tonlommers@casema.nl voor €15,- (excl. € 5,25 verzendkosten). Snelle
bestellers (tot 10 mei 2020) krijgen €2,50 korting op deze nieuwe bundel.
Bruine kiekendieven
Voor fraai jagende kiekendieven hoef je niet naar de Flevopolder. Wanneer je vanaf de
Rijksstraatweg in Voorst vlak voor de spoorwegovergang naar links gaat en de IJsselstraat in
rijdt, krijg je na ongeveer 500 meter aan je rechterhand een opening in de haag. Dit is een plek
waar je kans hebt kiekendieven te zien boven het rietland aan de overkant. Zowel vorig jaar als
dit jaar was daar op die vrij stille plek ook een koekoek te horen. Een vogelaar heeft daar vorig
jaar ook een roerdomp gespot. Maar dat geluk treft slechts een enkeling. Vogels kijken kan
gelukkig ook in tijden van Corona. Het gebied rond de IJssel leent zich daar prima voor,
bijvoorbeeld bij het Gelders Hoofd, de twee gemalen en de ruïne Nijenbeek.
(Yvonne Zwikker)
Weer een topjaar voor het oranjetipje?
Het oranjetipje is een echte voorjaarsvlinder die je als vlinder tegenkomt tussen
eind maart en begin mei. De rest van het jaar is de soort aanwezig als rups en het
grootste deel als pop, maar dan zijn ze moeilijk te vinden. Vorig jaar ging het erg
goed met deze voorjaarsbode en ook dit jaar lijken er weer heel veel oranjetipjes te
vliegen. >> Lees verder
Wat is wind en wat zijn wolken?
Lekker op je rug in het gras naar de wolken kijken. In de afgelopen tijd maakten ze
bij energiecoöperatie deA wekelijks Tips voor Kids, die kinderen iets uitleggen over
de zon, de wind en energie. Omdat ze niet alleen voor kinderen leuk zijn, delen we
er een in deze nieuwsbrief. Met deze wolkenkaart, die je kunt downloaden, kun je
verschillende typen wolken herkennen en misschien zelfs regen voorspellen.
>> Lees meer en bekijk de Wolkenkaart
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De nieuwsbrief niet meer ontvangen?
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