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Wandeling 18 juni  
Op zaterdag 18 juni 2022 vindt er een wandeling over Landgoed Hell plaats. 
 
Landgoed Hell is gelegen tussen Nijkerk en Putten en is genoemd naar de ruim 400 jaar oude 
boerderij Groot Hell. We wandelen langs oude boerenerven, glooiende akkers, schaapskooien, ruige 
heidevelden, enkele groene weilanden en oude houtwallen. 
 
We gaan op zoek naar sporen van ree en das, en kijken naar de flora en fauna van dit mooie gebied. 
We staan ook stil bij de geschiedenis van het landgoed. Kortom er is veel te genieten in dit prachtige, 
goed bewaard gebleven oude cultuurlandschap. 
 
Tijdstip: 9.45 uur Bethabara, Van den Berglaan 79 in Voorthuizen (verzamelpunt) 
Start wandeling: 10.00 uur (aan de Beulekamper-steeg aan de brede beukenlaan bij huisnummer 45) 
Gidsen: Grietje Stitselaar en Cor de Bruin. Voor informatie: 06–25475040 (opgeven vooraf niet nodig). 
 

Expositie ‘De vier jaargetijden’  
Tot 30 juni is de expositie ‘De vier jaargetijden’ (van de fotowerkgroep IVN Barneveld) nog te zien in 

Het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 in Lunteren. Het thema is ‘De vier jaargetijden’. Van elk seizoen 

hangen er vijf foto’s gemaakt door leden van de fotowerkgroep IVN Barneveld. Er is gekozen voor 

verschillende onderwerpen in het seizoen, waaronder planten en dieren. Vanaf 1 juli t/m 30 september 

is de expositie te zien in Zorgcentrum “Norschoten”, Klaverweide 1 in Barneveld.  

 

Contributie  
De bijdrage voor het jaar is helaas nog steeds niet door iedereen betaald. Mocht je nog niet je bijdrage 
voor het jaar 2022 hebben gedaan, de penningmeester stelt het op prijs als dat gebeurt vóór 30 juni  
2022.  
De bedragen voor dit kalenderjaar zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar:  

• leden € 24  

• huisgenootleden € 6  

• donateurs € 12  
Overmaken kan op bankrekeningnummer: NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld o.v.v. 
‘bijdrage 2022’.  
 

Meimaand De Vlinderstichting  
In mei besteedde De Vlinderstichting in de media aandacht 

aan nachtvlinders. Onder de hashtag #meimotten werd er 

dagelijks aandacht besteed aan deze interessante en 

belangrijke diergroep. Allerlei interessante feitjes, soorten 

en mooie foto’s stonden op onder meer facebook en 

instagram (foto hiernaast: lindepijlstaart).  



Zie https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/meimotten-ten-einde-op-naar-

de-nationale-nachtvlindernacht 

 

Nachtvlinders zijn onmisbaar in het hele ecosysteem. Zonder 

insecten (waaronder nachtvlinders) kunnen veel vleermuizen 

niet overleven. Ze zijn ook bestuivers en hun rupsen zijn 

voedsel voor heel veel vogels. Daarnaast hebben ze ook als 

soort hun eigen natuurwaarde.   

Op 1 en 2 juli is de Nationale NachtvlinderNacht. Op veel 

locaties kun je dan met nachtvlinderaars op pad (zie foto 

hiernaast voor een impressie voor potjes met vlinders).  

 

Vacatures IVN Barneveld  
 

Vacatures in het bestuur 

Aan het einde van het jaar zal Rien Brand stoppen als voorzitter. Daarnaast zullen ook in 2023 twee 

leden van het bestuur vertrekken. Dan zijn deze vacatures er: 

- bestuurslid contact werkgroepen 

- PR & Publieksactiviteiten.  

 

Heb je interesse in één van deze drie functies, dan kun je voor vragen met Rien (voorzietter@ivn-

barneveld.nl) contact opnemen.   

 

Extra redacteur voor ons kwartaalblad Natuurlijkerwijze 

We zijn op zoek naar een enthousiaste redacteur die samen met Wim Geelhoed de Natuurlijkerwijze 

wil samenstellen. Naast Rien Brand is ook Wim Geelhoed bereikbaar voor vragen (redactie@ivn-

barneveld.nl of 06-30763750).  

 

Webmaster: Bijhouden website en Instagram / Facebook 

Als webmaster zorg je ervoor dat de website actueel blijft. Dat doe je met behulp van een CMS-

systeem (WordPress) van IVN-

Nederland, wat in de eerste helft van 

2022 vervangen zal worden. Je zult 

dus ook een training hierover krijgen. 

Activiteiten en informatie van de 

afdeling plaats je op de website. Je 

werkt daarvoor ook samen met de 

redactie van Natuurlijkerwijze en de 

Nieuwsbrief.  Daarnaast is het een 

pré indien je ook berichten wilt 

plaatsen op een Instagram-account 

en/of Facebook. Voor vragen en 

aanmelding: Rien Brand 

(voorzitter@ivn-barneveld.nl).  

 

(foto: zandhagedis) 

 

Leden werkgroep Scholing 

De werkgroep Scholing organiseert de NGO-natuurgidsenopleiding (incl. excursies) en trainingen voor 

ervaren natuurgidsen. Daarnaast korte cursussen of educatieve excursies, lezingen en wandelingen 

voor IVN-leden en voor inwoners van de gemeente Barneveld. 
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Om een aantal activiteiten weer concreet op te kunnen pakken en uit te breiden, heeft de werkgroep 

nieuwe leden nodig. Wie wil lid worden om mee te denken over planning en organisatie en inhoud van 

de lesprogramma’s en bijbehorende cursus-excursies? 

Voor vragen of aanmelding kan contact worden opgenomen met Rien Brand of Henk van de Beek 

(voorzitter werkgroep Scholing – vandebeekhenk@gmail.com of 06-10287923. 

 

Leden voor de werkgroep (basis)Scholen (docenten)  

IVN Barneveld verzorgt tijdens de schoolweken dagelijks natuureducatielessen vanuit ons centrum op 

de Schaffelaar. Het betreft steeds een dagdeel per klas, deels binnen en deels buiten op het terrein 

van landgoed Schaffelaar. In principe gebeurt dit voor alle leerlingen van alle basisscholen in de 

gemeente Barneveld. Als je het leuk vindt om een aantal van deze lessen (binnen of buiten) te 

verzorgen, of een keertje wilt kijken of het iets voor je is, meld je dan aan bij Margreet Rouwenhorst 

(coördinator werkgroep Scholen – mg.rouwenhorst@upcmail.nl).  

 

Voor vragen over de vacatures kan contact worden opgenomen met Rien Brand.  

 

Vacature kascommissie   
Wie wil samen met Aart Mulder de kascommissie zijn? Voor vragen: neem contact op met: 

penningmeester@ivn-barneveld.nl.  

 

Markerwadden 
In 2020 en 2021 ging helaas de excursie naar 

de Markerwadden niet door. Wie vindt het 

leuk om dit als excursie in 2023 te 

organiseren? Voor vragen: pr@ivn-

barnevel.nl.  
 

Natuurlijkerwijze  
Mocht je een bijdrage hebben voor in de 

Natuurlijkerwijze, editie zomer, laat het dan 

weten. Je kunt je bijdrage e-mailen aan: 

redactie@ivn-barneveld.nl. Wim Geelhoed zal 

voor vragen contact met je opnemen (indien 

nodig). 

 

Heb je zelf iets voor de nieuwsbrief?  
Mocht je zelf iets hebben voor in de nieuwsbrief, dan kun je mailen naar: pr@ivn-barneveld.nl  

 

Overzicht wandelingen 2022  

 
Donderdag 7 juli 2022 – Pinetum Lunteren  
Tijdstip: 19.00 uur De Vetkamp, 19.30 uur parkeerterrein van restaurant De Lunterse Boer (Boslaan 
87, Lunteren) 
Gidsen: Bart Brummer en Evert van den Berg 
 
Zaterdag 3 september 2022 – Landgoedwandeling 
Tijdstip / vertrek: 8.00 uur De Vetkamp 
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduijn 
 
Zaterdag 10 september 2022 – Excursie De Bunt   
Tijdstip: 14.00 (in De Bunt, Vossenweg 5 in Nijkerk)  
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Gidsen: Henk van den Berg en Lenie van de Streek 
 
Zaterdag 15 oktober 2022 – Paddenstoelenwandeling - Schaffelaarsebos 
Tijdstip: 13.30 uur Schaffelaarsebos (parkeerplaats bij Natuureducatiecentrum)  
Gidsen: Jan van Middendorp, Klazien Koppelaar en Evert van den Berg  
 
Zaterdag 29 oktober 2022 – Nacht van de Nacht 
Nadere informatie volgt nog 
 
December 2022 – Snertwandeling 
Leden en donateurs worden via de Nieuwsbrief geïnformeerd over tijd en plaats.  
 

 
 
 


