
Jaarverslag 2022 Werkgroep Natuurgidsen

Onze eerste activiteit was de online lezing op 22 februari door Dr. Maartje Klapwijk over de (intieme) 
relatie tussen de letterzetter en zijn waardboom:  de spar. De lezing was online, omdat Maartje als 
Universitair hoofddocent werkt aan de Universiteit voor agrarische wetenschappen in Zweden. Een 
relevant onderwerp, omdat door de droogte in de afgelopen jaren de letterzetter niet alleen 
verzwakte en stervende bommen aanvalt maar ook gezonde bomen. (deelname: 30 personen)

De lezing van Henk van Paassen over 30 jaar weidevogelbeheer in het Binnenveld was op 29 maart in
de Zanderij (deelname: 20 personen). Met op zaterdag 2 april aansluitend een fietstocht vanaf de 
boerderij De Hooilanden in hetzelfde Binnenveld (deelname 7 personen).

Op 24 april hebben we Wiebe Verbaan geïnterviewd voor de 
Groene Gids, omdat Wiebe zich de afgelopen 20 jaar met groot 
enthousiasme en op veel verschillende manieren en een enorme 
hoeveelheid kennis zich ingezet heeft voor IVN Ede en de natuur 
in onze omgeving.  

De ALV op 9 juni in de Hoge Born in het Binnenveld startte met 
een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden. Deze 
Binnenveldse Hooilanden vormen sinds 2020 een natuurgebied 
van 300 HA aan de oostkant (Gelderse) van  de Grift. Hoofdoel is 
het behoud van specifieke flora in het gebied maar ook de 56 
verschillende soorten vogels profiteren van deze nieuwe natuur. 
Leden van de vogel werkgroep verzorgde een korte wandeling in 
het gebied.(deelname: 40 personen)

Op 17 september

waren we te gast bij

IVN De Ronde Venen & Uithoorn in het kader van ons

jaarlijkse IVN uitje. In de morgen hebben we onder

leiding van de plaatselijke natuurgidsen een zeer

boeiende roeitocht gemaakt door het natuurgebied De

Botshol en in de middag, na een heerlijke lunch, hebben

we een wandeling gemaakt in het natuurgebied De

Waverhoek. (deelname: 16 personen)

Als laatste activiteit was er op 29 oktober de wandeling in het kader van de Nacht van de Nacht in 
een donker Binnenveld. Na een lezing door Hans Westerdorp over de sterrenhemel volgde een 
wandeling in het donker om op deze manier de lichtvervuiling te kunnen waarnemen. Bijzonder was, 
dat deze wandeling voor een gedeelte over de weilanden, met koeien, van de biologische boerderij 
De Hooilanden voerde. (Deelname 20 personen, inclusief gidsen)

Bennekom, januari 2023

PS: Hieronder nog twee foto’s van de wandeling in de Waverhoek oa met Mathilde.




