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Nieuwsbrief voor leden van IVN en KNNV afdeling Apeldoorn
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 september opsturen

Vul de Enquête in
De IVN/KNNV Nieuwsbrief is bedoeld om de leden/vrienden van IVN en KNNV Apeldoorn goed te informeren
over nieuws en activiteiten. Om goed in te spelen op de wensen/verwachtingen vragen we je om deze korte
enquête in te vullen.

Natuurmoment
Onsmakelijke eikenbladeren
Er was een ’horrorzomer’ voorspeld wat de eikenprocessierups betreft. Die bleef
gelukkig uit. Geen overuren voor de bestrijders zoals vorig jaar. Er kwamen veel
minder klachten bij de gemeentes en minder huisartsbezoeken. Er zijn veel
duidingen voor de oorzaak: de regen in de periode dat de processies gehouden
werden, de aanpak van vorig jaar die doorwerkt, de aanpak van dit jaar, al die
extra nestkasten. Maar ook zou de meeldauw die al vroeg de eikenbladen
bepoederde de eetlust van de rupsen hebben bedorven. Toch is het nog opletten
geblazen. Nesten met haren zijn nog lang niet allemaal weg.
(Foto Yvonne Verhoef, tekst Yvonne Zwikker)

Bestuursmededelingen
26/9: ‘Verkenningssessie’ in Praktijk Centrum Bomen
Voor de contactpersonen uit de werk/projectgroepen worden aparte ‘verkenningssessies’ gehouden in de PCBomen locatie
waar de toegang en het gebruik van de ruimtes wordt getoond en toegelicht. Voor alle IVN leden is er op zaterdagmiddag
26 september tussen 15 en 17 uur een ‘verkenningssessie’ gepland.
De handleiding voor gebruik van de nieuwe locatie is beschikbaar op de website (zie www.ivn-apeldoorn.nl menu voor
leden). Idee is om eind van het jaar of misschien pas begin 2021 een ‘officiële’ opening te houden.
Wil je een activiteit in PCBomen? In principe is er ’s avonds altijd een leslokaal beschikbaar. Check van tevoren en zet de
activiteit dan altijd in de centrale agenda.
IVNeXtra en werkgroep Woudhuis opgeheven
De werkgroep Woudhuis is niet meer actief. Er zijn nog wel wat ideeën, maar die kunnen ook prima als project worden
uitgevoerd. De contacten met IVN Het Woldhuis en de campus Woudhuis blijven bestaan.
Naast activiteiten in de werkgroepen werkt IVN-Apeldoorn ook aan projecten: incidentele activiteiten, die niet door een
werkgroep worden uitgevoerd, maar uitgevoerd onder de term IVNeXtra. Omdat tegenwoordig de meeste
projectaanvragen via het bestuur lopen, is een apart kanaal niet meer zinvol. Daarom is de term IVNeXtra opgeheven.
Projecten
We blijven uiteraard wel projecten doen. Ideeën kunnen altijd via een oproep in de Nieuwsbrief of via de secretaris
aangemeld worden. We zoeken een extra bestuurslid die projecten in zijn/haar portefeuille heeft.
Hoe werkt ‘t? Zodra zich een project aandient, zoeken we IVN’ers die, meestal in een groepje, de activiteit voorbereiden en
uitvoeren. Deze opzet is uitermate geschikt voor leden die zich wel voor het IVN willen inzetten, maar alleen voor een
korte, overzichtelijke periode.

Nieuws uit de afdeling
Welkom nieuwe leden
Nieuwe leden/vrienden IVN: Annelies Wesselius (van IVN Zwolle), Marianne
Martens, Merel Gorlee (van IVN Zeewolde), Tonny Rissewijck, Mariska
Blankespoor,
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Herfstnummer Groenvoer
In dit nummer lees je over water op de Veluwe, voer voor gidsen, verenigingsnieuws, op pad met… en het prikbord. IVN leden en vrienden ontvangen Groenvoer
binnenkort op de mat, met dank aan de vrijwillige bezorger(st)ers. Nog niet
ontvangen, maar toch nieuwsgierig? .>> Lees Groenvoer digitaal

Stimenz loopt IVN routes
Marianne Martens is sinds kort lid van onze afdeling en voltooide haar
gidsenopleiding in Nijmegen. Zij is ook actief bij Stimenz. Stimenz biedt in de
zomervakantie drie wandelingen in bepaalde parken aan, dat is een soort
maatschappelijk/wijkwerk onderneming. De laatste wandeling die op de
zomeragenda stond vond plaats in het Mheenpark. Een kleine groep
belangstellenden was verrast door de veelzijdigheid van dit park. De IVNBomenroute gold als leidraad. Naast de bomen, kregen bloemen en de
ontspanningsmogelijkheden in het park de aandacht. Een natuurgids vertelde
wetenswaardigheden over de rijke natuur. Het was een aangename, gezellige en
leerzame wandeling aldus de deelnemers.
Als er in de toekomst meer belangstelling voor deze wandelingen is, gaan
Marianne Martens en Yvonne Zwikker de voorbereiding verzorgen.
De Veluwe, je zal er maar wonen (uit de landelijke IVN Nieuwsbrief)
Voor de IVN afdeling Apeldoorn is de Veluwe de achtertuin. In de landelijke IVNnieuwsbrief van augustus is te lezen dat Gelderland het grootste areaal aan bos
heeft. Maar liefst 19,7 procent van ons landoppervlak. De Veluwe is landelijk het
grootste bosrijke natuurgebied. Niet voor niets staat dan ook weer in september
een bomencursus op het programma. Een cursus die dit jaar al tijden voor de
aanvang overtekend was. Jammer voor de cursisten die niet mee kunnen doen,
maar leuk voor de organisatoren dat er zoveel belangstelling is voor bomen.

Activiteitenagenda
Kijk op de website van IVN of KNNV voor de actuele informatie.
12/9
15/9
19/9
20/9
21/9
26/9
26/9
10/10
31/10

KNNV
IVN
KNNV
IVN
KNNV
IVN
IVN
KNNV
IVN

Plantenwerkgroep: Excursie Weteringsebroek, omgeving Drostendijk
Coördinatoren overleg
Vogelwerkgroep: Wandeling de Poll
Publieksexcursie (plaats nog niet bekend)
Werkgroep Sprengen & Beken: Fietstocht Wenum Wiesel
‘Verkenningssessie’ Praktijk Centrum Bomen 15-17 uur
Maak kennis met de IVN Schoolgidsen (IVN Het Woldhuis, 10-12 uur)
Vogelwerkgroep: Excursie naar Empese en Tondense Heide
Bijeenkomst Organisatoren Excursie

Start Natuurcursussen
2/9:
Groencursus najaar
8/9:
Bomencursus (wachtlijst)
10/9: Paddenstoelencursus
28/9: Cursus Samenhang in de natuur (volgeboekt)
18/11: Cursus Winterwatervogels (onder voorbehoud)
e

3 zondag van de maand: IVN Excursieprogramma
Vanwege de verruimingen van de corona maatregelen is het nu weer mogelijke om, binnen de 1½ meter afspraak,
wandelingen/(kleinschalige)evenementen te organiseren. Om die reden wil het coördinatieteam excursies (Peter
Verdegaal, Cathrien Oskamp, Ronald Duin) de planning met ingang van september weer oppakken. Wij denken dat we
met deze timing voldoende tijd hebben genomen om de 4 laatste publieksactiviteiten goed voor te bereiden.
Schroom niet, indien wenselijk, om het team (en andere collegae gidsen) te betrekken bij de organisatie.
5 september: Help je mee peuken ruimen?
Burgerinitiatief Zero Waste Apeldoorn heeft een peukenopruimactie in de
Apeldoornse binnenstad op het programma in samenwerking met IVN Apeldoorn.
Meld je aan door een mail te sturen naar zerowasteapeldoorn@gmail.com.
Verzamelpunt is het Caterplein. Eindpunt is het Stationsplein waar alle peuken op
een hoop gegooid worden om te laten zien hoe vervuilend dit is voor de stad.
>> Meer informatie
31/10: Excursie organisatoren bijeenkomst
Reserveer zaterdagmiddag 31 oktober voor een volgende bijeenkomst voor
excursie organisatoren. De details hierover volgen later; maar wij kijken ernaar uit
om iedereen weer te zien en te spreken. Het idee was om middels roulatie ieder
jaar een nieuw team organisatoren publieksactiviteiten te formeren. Maar – gezien
de omstandigheden – heeft het huidige team de activiteiten verlengd tot eind 2020.
Wij wensen iedereen een mooi vervolg van de zomer en de 4 laatste teams succes
met de voorbereiding en uitvoer van de excursies.
(Cathrien Oskamp, Peter Verdegaal en Ronald Duin)

Vraag en Aanbod (ook meedoen?)
Heb je vacatures in je werkgroep of team? Maak het zo concreet mogelijk en meld het bij de nieuwsbriefredactie.
Vacatures bij IVN Apeldoorn
- Voorzitter
- Secretaris
- Bestuurslid
- Coördinator werkgroep Natuur in de Zorg
- Coördinator cursussen
- Coördinator PR
Groenvoer bezorger gevraagd M/V
Er stopt een bezorgster na het herfstnummer. Wie neemt het over?? Het gaat om wijk in Ugchelen met circa 10-15
exemplaren. Interesse? Mail naar Harris Couwenberg
26/9: Maak kennis met de IVN schoolgidsen!
Vanwege corona ligt er een extra uitdaging om buitenactiviteiten in het nieuwe schooljaar vorm te geven. Versterking van
ons gidsenteam is van harte welkom! Op pad met kinderen, actief, gericht op ontdekking en zintuiglijke beleving in de
natuur? Geïnteresseerd? Meld je aan om kennis te maken met het werk van de schoolgidsen.
Graag nodigen we belangstellenden uit voor een informatie/kennismakingsochtend op zaterdagochtend 26 september van
10.00 - 12.00 uur, koffie en thee vanaf 9.45 uur.
Het betreft een op 1.5 m afstand buitenbijeenkomst met informatie, uitwisseling ideeën en buitenactiviteiten.
Locatie: kapschuur het Woldhuis, Woldhuis 11, Apeldoorn
Opgeven en informatie: Marieke Sprey, sprey.marieke@gmail.com of tel. 06-572 392 21
Gevraagd Coördinator werkgroep Natuur in de Zorg
De werkgroep Natuur in de Zorg verzorgt allerlei presentaties in zorgcentra. Voor
sommige ouderen is het herkenning en aanleiding om erover te vertellen, anderen
genieten van de natuurverhalen bij de plaatjes en dieren of gewoon omdat ze een
eekhoorntje kunnen aaien.
Door vertrek van de huidige coördinator Jan van der Velden naar het buitenland is
deze mooie functie vrijgekomen. Je belangrijkste taak is het maken van afspraken
in de Zorgsector samen met de werkgroepleden en het actueel houden van de
planning. Je werkt met een enthousiast team, dat zelfstandig de natuurpresentaties in de zorg vervult.
Het team van 6 leden komt 2x per jaar bij elkaar. De werkzaamheden van de coördinator vergen ongeveer 1 dagdeel per
maand. Buiten het bedienen van PC zijn er geen speciale eisen, wel affiniteit met licht dementerende ouderen als men zelf
ook de presentaties wil doen.
Meer informatie en aanmelden via: Jan van der Velden jan.vdvelden@gmail.com (+31(0)6 5180 3939).
Fruit snoeien bij Campus Woudhuis
Wie wil er dit najaar een praktische workshop fruitbomen snoeien geven. Een deel
van de Campustuin is een fruitboomgaard, geplant in 2016. Hoewel enkele
begeleiders wel iets weten van snoeien, willen wij toch graag enkele medewerkers
en begeleiders in de praktijk laten zien en oefenen hoe en wanneer het beste
gesnoeid kan worden. Een beetje geduld zal goed van pas komen. Voldoening
geeft het zeker! Mail naar: Gert Reijnen of bel 06 1999 9117
SLG zoekt vrijwilligers voor onderzoek
Voor een uniek en grootschalig project op de Veluwe is Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om metingen te
doen in het bos. Het gaat om graasdruk en bosverjonging en wordt gecoördineerd
door de Faunabeheereenheid. Vrijwel alle grote terreinbeheerders doen mee aan
het project. In Apeldoorn gaat het om de bossen ten westen van de stad en bij
Woeste Hoeve.
Vind je het leuk om mee te doen aan onderzoek naar graasdruk en
bosverjonging? Ken je de meeste boomsoorten op de Veluwe? Vind je het leuk om
dit voor een langere periode te doen of ken je iemand die dit leuk zou vinden?
Wellicht met een aantal vrijwilligers uit je werkgroep?
Meld je dan via de inschrijfformulier op de webpagina:
De totale tijdsinvestering is 5 dagen in de maand oktober. In de overige maanden
worden er geen metingen verricht.

Ander (natuur) nieuws en activiteiten
Wandelen is in. Bijvoorbeeld met de IVN Routes app. Heb jij hem al?
In de IVN Routes app staan inmiddels bijna 300 wandel/fietsroutes door heel Nederland, waarvan bijna 70 in en rond
Apeldoorn. Je kunt op eigen gelegenheid op pad en hebt dan je eigen IVN Natuurgids bij je. Verdwalen kan (bijna) niet,
want je ziet op de kaart precies waar je bent en hoe de route loopt.
>> Lees meer over IVN Routes

Iepenziekte leeft op
Vrijdag 21 augustus gingen er acht iepen in het Mheenpark om. Nadat de
iepenziekte jaren niet actief aanwezig was, zijn er nu in meerdere parken bomen
aangetast. De besmetting geschiedt via de wortels en zo kunnen bomen in een rij
elkaar infecteren. Het is belangrijk de aangetaste bomen zo snel mogelijk te
verwijderen om besmetting te voorkomen. Nu maar hopen dat het hierbij blijft.
(Nolly Hart)
Samen doen in het groen
Beplanting in straten, op daken en tegen gevels helpen onze stad af te koelen op
hete dagen en bij nat weer het regenwater beter af te voeren. Bovendien: groene
straten zien er gezellig uit. Inwoners van gemeente Apeldoorn kunnen daar nu zelf
ook aan bijdragen. Zij kunnen hun creatieve ideeën voor een groenere straat of
buurt kenbaar maken bij de gemeente. De realisatie en het onderhoud doet de
gemeente, samen met de inwoners.
(Bron: NatuurlijkApeldoorn.nl) >> Lees hier meer
Op luisterexcursie met de IVN Op Padcast
Ga op afstand mee op pad met een IVN natuurgids en leer meer over de
Nederlandse natuur.
IVN Natuureducatie lanceert de IVN Op Padcast, een podcastserie waarin de
luisteraar mee op pad wordt genomen door een IVN Natuurgids de natuur in.
Iedere aflevering maak je kennis met een andere gids en wordt een ander
natuuronderwerp aangesneden. De eerste aflevering neemt gids Jaap je mee om
alles te vertellen over de beuk. Want hoe herken je eigenlijk een beuk? En wat
gebeurt er als de zon recht op de bast van de beuk gaat schijnen? Jaap vertelt
honderduit en binnen een half uur ben je als luisteraar niet alleen helemaal
bijgepraat, maar heb je direct zin om zelf de natuur in te gaan.
>> Lees meer
Wat plakt er op mijn eik? Wat scheurt er door mijn tuin?
De plakker is een nachtvlinder die in het hele land voor komt. Het is een vlinder van
bossen, struwelen, parken en tuinen, als er maar ergens bomen in de buurt zijn. De
waardplanten, waarop de rupsen kunnen overleven, zijn diverse loofbomen en
naaldbomen. De zomereik is wel de favoriet en daarop kan de soort zelfs
'schadelijk' zijn, tenminste flink wat blad eten. Plakkers vliegen van half juni tot eind
augustus in één generatie. De mannetjes komen op licht af, maar vliegen ook
overdag. Dan vliegen ze veel, zeer wild en snel en met scherpe hoeken en zijn dan
nauwelijks herkenbaar. Ze zijn bruin van kleur. De vrouwtjes kunnen nauwelijks
vliegen en blijven in de buurt van de cocon. Zo kunnen we ze nu dan ook
aantreffen, in de tuin of op eiken langs de weg. De laatste weken worden er veel
meldingen gedaan van plakkers. Vaak blijkt het te gaan om vrouwtjes van deze
nachtvlinder, bezig met het afzetten van de eitjes.
>> Lees meer over de plakker
(bron: De Vlinderstichting)
De heide in bloei zien? Hier rond Apeldoorn moet je zijn!
Als de heide in bloei staat is er geen betere plek om te wonen dan op de Veluwe!
Van half augustus tot half september veranderen de heidevelden rond Apeldoorn in
een prachtige paarse zee. Wil je er zelf van genieten? Hier in de buurt van
Apeldoorn moet je zijn.
Dit artikel stond in In de Buurt. En laat IVN Apeldoorn nu wandelroutes hebben in 6
van de genoemde 7 gebieden. Met een route uit de IVN Routes app zie je op de
kaart waar je bent en krijgt er ook nog interessante informatie bij.

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

