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Natuurmoment
Straks gaan ze nog miauwen
Terwijl we aan de koffie zaten in een prachtige tuin schoot een roodborst
afwisselend voor of achter ons langs. Hij of zij haalde kattenbrokjes uit het bakje
van de poes. Je kon je ogen niet geloven. Ik uitte later mijn bezorgdheid aan
katten- en vogelliefhebster Ineke Klaver. Haar speurwerk leverde op dat in
bepaalde soorten kattenvoer ‘gedroogde vogeleiwitten’ zitten. Zou het dan toch
goedkomen?
De echte roodborst uit het verhaal was een verfomfaaid geval, maar op dat
moment had ik natuurlijk geen fototoestel bij me.
(Tekst Yvonne Zwikker; Foto Willem Kuijpers)
Wist je dat in het IVN archief heel veel foto’s staan voor gebruik binnen IVN
Apeldoorn?

Bestuursmededelingen
Sandra Ruiter aspirant bestuurslid?
Sandra Ruiter heeft zich gemeld om iets voor IVN Apeldoorn te gaan doen. Na enkele gesprekken loopt ze nu mee in het
afdelingsbestuur. Ze heeft dan tijd om IVN te leren kennen en te kijken welke functie voor haar passend is.
Ook interesse? Bekijk de vacatures
IVN Apeldoorn verhuist deze zomer
Na 7 jaar verlaten we de Vijfster. De school groeit en ‘ons’ lokaal is weer nodig
voor de kinderen. Gelukkig hebben we nieuwe ruimte gevonden. We gaan gebruik
maken van een leslokaal van het Praktijk Centrum Bomen (PCB). Omdat er nog
allerlei aanpassingen komen zal het komend seizoen nog wat improviseren
worden. Komende maand wordt de grote kast ge(de)monteerd en weer gevuld.
Half augustus hopen we dan verhuist te zijn.
Extra hulp is nog van harte welkom.
 Help mee met verhuizen: We kunnen de opslagkast (met rolluik) verhuizen.
Het meubilair en andere spullen gaan we tijdelijk elders opslaan. De spullen
die weer in de kast komen verhuizen we zelf. Spullen voor in de tijdelijke
opslag worden verhuisd. We zoeken nog enkele mensen om mee te helpen.
Geef je op en je ontvangt te zijner tijd de verhuisdatum.
 We zoeken een ‘Huismeester’ die aanspreekpunt is voor de zaken m.b.t.
huisvesting en de IVN inventaris. Hij/zij is aanspreekpunt voor het beheer van
het IVN lokaal en de contacten naar de gebouweigenaar (Praktijk Centrum
Bomen). Zorgt voor het (doen) oplossen van mankementen en beheert de IVN
inventaris. Het sleutelbeheer en de inkoop van koffie/thee e.d. is al geregeld.
Interesse? Mogelijkheden? Meld je aan via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
IVN Activiteiten
Per 1 juli is het – als alles goed gaat - weer mogelijk om beperkt activiteiten te
organiseren. Bedenk hoeveel mensen er op de locatie kunnen komen en laat
mensen zich vooraf aanmelden.
De maatregelen met betrekking tot Corona kunnen dagelijks veranderen. Check de website van het RIVM voor het laatste
nieuws en richtlijnen.
>> Lees meer in OnsIVN (groep Corona Q&A)
Wat wil de jongvolwassen vrijwilliger?
Julia deed onderzoek naar de jongvolwassen vrijwilliger (25 – 34 jaar) en zijn of haar motivatie om vrijwilligerswerk te
(blijven) doen. Het leverde een filmpje, een tool en een boel tips voor organisaties op. Goed om eens te bedenken hoe dat
in jouw werkgroep gaat.
>> Bekijk het filmpje

Nieuws uit de afdeling
Welkom nieuwe leden.
Nieuwe leden/vrienden IVN: Jamie Massaar, Paula Kamphuis-Doornink, Carla
Spronk, Inge Marie Kuiper, Arnold Heer, Sietsia Wildeman.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Wijziging mailadres: Ten Gevers heeft een nieuw mailadres: t.gevers@solcon.nl
IVN Algemene Ledenvergadering
De ALV van 2 april 2020 is verdaagd naar 19 november 2020. De bijbehorende stukken zijn te downloaden:
Jaarverslag 2019 samenvatting
Jaarverslag 2019 uitgebreid
Financieel jaarverslag 2019.pdf
Begroting 2020
Je kunt nu al schriftelijk reageren naar secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Groenplan Apeldoorn
Door een bijdrage vanuit het Groenplan is het onder andere mogelijk bij
verschillende eco-spots, kleine natuurplekjes die de biodiversiteit versterken, een
informatiepaneeltje te plaatsen. Deze maand is er een geplaatst bij het
insectenhotel op de Stadsakkers. Het paneeltje beschrijft het belang van insecten.
Door middel van QR-code op het paneel kom je op de IVN website met informatie
over bijensoorten, hun leefgewoonten etc.
Kom eens naar de Stadsakkers om het paneeltje te bekijken en meteen biologische
groenten te kopen. Begin volgende maand wordt het volgende paneeltje onthult
door wethouder Maarten Vierssen bij de kledingbank aan de Oude Beekbergerweg.
De Vier Jaargetijden beschikbaar
Het zomernummer van het kwartaalblad van KNNV Apeldoorn is digitaal beschikbaar via de website

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 natuur.
16/7:
IVN Bestuursoverleg
Juli/aug: IVN Verhuizing naar Praktijk Centrum Bomen
Na de zomervakantie: Start Natuurcursussen
IVN Natuuracademie
Met de Natuuracademie laten we nog beter aan de buitenwereld zien wat IVN allemaal te bieden heeft en waarom wij dé
aanbieder zijn van en daarmee ook dé partner zijn voor natuureducatie in Nederland.
De vraag naar e-learning was al groot, maar de laatste maanden explosief. Daarom is er nu ook een nieuw IVN e-learning
platform: de IVN Natuuracademie online!
De training over de Natuuracademie is online terug te kijken via OnsIVN (vereist inloggen. HIER vind je meer informatie
over OnsIVN).

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

Groenvoerbezorger gevonden
Siebren Kuperus heeft zich gemeld als Groenvoerbezorger voor de omgeving Beekbergen/Lieren.
Gidsen gezocht voor bestuurlijke bijeenkomst over de recreatiezonering op
de Veluwe
De natuur op de Veluwe staat onder druk door verschillende factoren, waar
toenemende recreatiedruk er één van is. Om deze aan te pakken wordt er gewerkt
aan een plan voor recreatiezonering. Bij het opstellen van dit plan zijn veel partijen
betrokken, waaronder alle Veluwse gemeenten (zo ook Apeldoorn en Epe). Om
deze gemeenten o.a. goed op de hoogte te brengen van de Veluwe natuur in ‘hun
eigen achtertuin’ organiseert IVN Gelderland een bestuurlijke bijeenkomst. Om het
gemeentebestuur met andere ogen te laten kijken naar het gebied wordt o.a. een
korte veldexcursie gehouden. Hierbij is de hulp van lokale vrijwilligers hard nodig!
Het gaat hierbij niet om specifieke kennis, maar om persoonlijke verhalen en
ervaringen
Bijdragen aan de veldexcursie hoeft niet veel voorbereidingstijd te kosten. Het gaat
persoonlijke ervaringen en als lokale groene vrijwilliger ken je het gebied
waarschijnlijk al goed.
Interesse? Meld je aan via Hans Hogenbirk
>>: Lees meer

Ander (natuur) nieuws en activiteiten
Binnenstad opgefleurd
De gemeente Apeldoorn is op allerlei manieren bezig om plannen op te stellen om
de binnenstad te vergroenen. Als je nu vanaf de Markstraat in het Apeldoornse
centrum naar de steeg kijkt, die een doorgang biedt naar de Hoofdstraat, valt je
oog op een ongelooflijk gevarieerd bloemenperk. Vanaf de Markstraat passeer je
een dieprood hekwerk en dan kom je ogen te kort. De lange bank aan de zijde
van de fietsenstalling wordt vaak gebruikt.
Er staan veel fraaie soorten, op een nonchalante manier door elkaar heen. Niks
strakke borders. De platanen maken het beeld compleet. Deze aanpak mag op
veel meer plaatsen. Het is niet dé manier om de biodiversiteit te vergroten, maar
wel een manier om een stenige omgeving natuurlijker en veel plezieriger te
maken.
Publicatie De Hittebestendige stad
Onlangs verscheen een publicatie over het hittebestendig maken van straten en
wijken. De onderzoekers adviseren schaduw op belangrijke looproutes en in
buurten. Door schaduw daalt de gevoelstemperatuur al snel met 10 tot 15 graden.
Voor het verlagen van de luchttemperatuur werkt het groener maken van
buitenruimte. Hoe meer groen in de stad, hoe meer verdamping er kan optreden,
waardoor de gemiddelde luchttemperatuur in de stad wordt beperkt.
>> Lees de publicatie
IVN Het Woldhuis in de Stentor
In de Stentor van 16 juni stond een aardig artikel over IVN in het Woldhuis. Er is behoorlijk geïnvesteerd in het gebouw.
Het resultaat mag er zijn.
Voor alle duidelijkheid: IVN Het Woldhuis wordt gerund door de landelijke vereniging IVN. Het is (helaas) niet de locatie
van de plaatselijke afdeling van vrijwilligers IVN Apeldoorn. We werken wel veel samen. Zo hielden we een avond van de
NatuurGidsenOpleiding (NGO) op 17 juni in Het Woldhuis.
>> Lees het artikel
Stalins Wraak
De Kaukasische berenklauw bloeit inmiddels weer volop. Het is een prachtige
plant om te zien, maar wordt vaak verwijderd. Reden is dat hij stoffen bevat die –
vooral bij warm weer – irritatie van de huid veroorzaken. Toch jammer.
Hieronder 2 links over de berenklauw. Opmerkelijk dat hij in 2018 nog niet in West
Europa voorkwam, maar nu wel. Weer een voorbeeld van een invasieve exoot.
In Trouw (17-9-2018) stond een aardig artikel over de berenklauw. En ook in
Apeldoorn is de plant weer gesignaleerd (Apeldoorn nieuws 11-6-2020). Hij wordt
ook wel Stalins Wraak genoemd.
Beladen bos, het munitiedepot van Hoog Soeren
De Duitse bezetters bouwden destijds in de bossen ten westen van Apeldoorn
een groot 'Munitionslager', genaamd Ltzow, en later Mia. De mensen in Hoog
Soeren woonden naast of zelfs in het gebied. Een aantal van hen moest destijds
zelfs gedwongen hun huis verlaten om er pas na de oorlog terug te keren.
Na de bevrijding is de munitie uit de opslagplaatsen door de Nederlandse staat
ten dele vernietigd. De gemeente Apeldoorn is al 22 jaar bezig om de bossen
schoon en veilig te maken. Het zoeken naar - en ruimen van munitie, maar ook
zaken als asbest dat daarbij gevonden wordt, de archeologische begeleiding, het
zorgen dat de natuur vanuit ecologisch oogpunt hersteld wordt, allemaal zaken
die vaak voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn.
In dit boek is dit stuk geschiedenis vastgelegd, deels op basis van interviews met
direct betrokkenen bij het verhaal van de munitieopslag en de vernietiging
daarvan na de oorlog. Soms indrukwekkende en niet bekende verhalen uit een
onbelicht verleden van ons Apeldoorn.
Wandelroutes door het ‘beladen bos’: Hoog Soeren-De Moezenberg en Uddelse
Buurtveld. Te downloaden via de IVN Routes app.
Maak je tuin egelproof
De egel is weer wakker! Vanaf eind oktober tot mei is de egel in winterslaap. Dit
betekent dat ze nu aan het rondscharrelen zijn op zoek naar eten.
Nest- en schuilplaatsen worden gebruikt om in te slapen, te overwinteren en soms
om jongen te werpen. Van mei tot augustus is het voortplantingsseizoen. Het
paren zelf duurt lang: het mannetje wandelt rond het vrouwtje in een poging om
haar over te halen om te paren. Het kan uren duren voordat het vrouwtje in zee
gaat met de avances van het mannetje (of niet, en er vandoor gaat).
Ook in tuinen komt de egel graag op bezoek. Maak daarom je tuin tot een
aantrekkelijk plek voor de egel. >> HIER lees je meer

Tips voor een Natuurlijke tuin
Eigenlijk is een tuin net een natuurgebied, maar dan in het klein. Dat gaat alleen niet vanzelf. Mathiska, boswachter bij
Natuurmonumenten heeft groene vingers en weet als geen ander hoe je een tuin vol leven krijgt. Wil je weten hoe je in
jouw tuin meer bloemen, vlinders, vogels en andere dieren krijgt? Lees de tuintips van Mathiska en ga zelf aan de slag!
Bladluizen
Heb je je best gedaan om je tuin mooi in te richten met allemaal bloemen en
struiken, krijg je last van bladluis. Bladluizen hebben een uiterst ingewikkelde
levenscyclus met vliegende en vleugelloze generaties. Ook kunnen vrouwtjes
zonder mannetjes voor nageslacht zorgen en zich zo razendsnel voortplanten. Per
jaar kun je zo wel 15 generaties bladluis op je plant hebben. Bladluizen boren met
hun snuit in de stengel, blad of bloemknop van een plant of struik en drinken daar
direct uit de sapstroom. Dat sap is al een beetje zoetig, maar de ontlasting van
bladluizen is ronduit mierenzoet! Dit noemen we honingdauw. Mieren zijn er gek
op. Ze melken de bladluizen door over hun kontjes te aaien. Ze zijn er zelfs zo gek
op dat ze de bladluizen verdedigen tegen aanvallers.
Hoe ga je bladluizen te lijf? Help hun natuurlijke vijanden: Lieveheersbeestjes,
oorwormen en slakken (foto: Remco Moree).

Henk Eleveld fotografeerde onlangs
deze zwavelzwam in landgoed
Willem Kuijpers stuurde deze foto van
Yvonne Zwikker viel Sint Janslot (24
Woudhuizen.
de Campanula met bij
juni) in de beukenhaag op.
Soortzoekers
Met Soortzoekers kun je op een makkelijke manier planten en dieren op naam brengen. Soortzoekers maken zo veel
mogelijk gebruik van goed zichtbare kenmerken en zijn rijk geïllustreerd. Kijk op www.natuurlijkapeldoorn.nl voor meer
informatie. (Bron: Natuurlijk Apeldoorn
Wat is dat voor een libelle?

(Foto’s: Willem Kuijpers)
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