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JAARVERSLAG 2016 
 
IVN Nijkerk 

De vereniging IVN Nijkerk is sinds 1977 een zelfstandige afdeling binnen de Landelijke Vereniging IVN en heeft 
als doel de bevolking, jong en oud, door educatie te betrekken bij natuur, milieu en duurzaamheid  en de 
bewustwording van de natuur- en landschappelijke waarden rondom Nijkerk te bevorderen. Haar werkgebied 
omvat Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken en Putten.  

Bestuur  
Het bestuur bestond uit vijf personen met een vacature voor secretaris. In die vacature heeft het bestuur het 
afgelopen jaar niet kunnen voorzien.  
 
De samenstelling van het bestuur in 2016: 
Arie van den Berg, voorzitter, terugtredend,  sinds 2013, aftredend, herkiesbaar  
Leendert de Boer,  lid,                                            sinds 2013, aftredend, niet herkiesbaar 
Elly Kuijt,                  penningmeester,                 sinds 2013, aftredend, herkiesbaar 
Rien Loman,            lid,                                            sinds 2013, aftredend, herkiesbaar 
Gijs Moesbergen,   lid,                                            sinds 2013, afgetreden, niet herkiesbaar 
 
Het bestuur heeft intern een lichte wijziging ondergaan in de verdeling van de functies. De voorzitter, Arie van 
den Berg, heeft overwogen dat het voor de vereniging tijd wordt dat er na bijna tien jaar een nieuwe voorzitter 
wordt gekozen en dat het bestuur in casu de vereniging royaal de gelegenheid moet krijgen daar actief aan te 
werken. Daarom heeft hij in het voorjaar aangegeven formeel voorzitter te blijven (Kamer van Koophandel) 
maar de bestuursvergaderingen niet meer voor te zitten en als gewoon bestuurslid aan te blijven. Hij blijft het 
relatiebeheer behartigen en het secretariaat waarnemen. De taak als voorzitter is intern waargenomen door 
Rien Loman. In ons kwartaalblad Nijkerk Natuurlijk is daarna de vacature aangegeven. Nog zonder het beoogde 
resultaat. 
Het bestuur is in het verenigingsjaar 2016 in totaal tien keer bijeen geweest en ook dit jaar zijn de 
bestuursvergaderingen genotuleerd door Ellie Kroon. Zij is geen bestuurslid. 
Gijs Moesbergen heeft de eerste twee jaar van bestuurslidmaatschap als interim penningmeester op 
voortreffelijke wijze uitgevoerd. In het derde jaar van zijn zittingsperiode heeft hij penningmeester Elly Kuijt 
begeleid en de ledenadministratie ad interim waargenomen. Gijs Moesbergen heeft aangegeven zijn 
bestuursfunctie per 1 februari te beëindigen. Het bureau van IVN Nederland heeft eind 2016 aangeboden de 
ledenadministratie van alle afdelingen over te kunnen en willen nemen. IVN Nijkerk is daarover in 
onderhandeling gegaan.  
In het jaarverslag 2015 stond vermeld dat de bestuursleden Willem Oosterhof en Irene Olde Meule ná de ALV in 
2014 hun functies hebben neergelegd; dat moest zijn vóór de ALV.  

Diverse activiteiten waaraan bestuursleden deelnamen 
Alle bestuursleden hebben individueel en op diverse vlakken deelgenomen aan verschillende activiteiten: 
Overleg en advisering groeninrichting basisschool Maranatha; gastles op basisschool De Appelgaard; diverse 
adviezen aan gemeente Nijkerk; betrokken bij overleg tussen gemeente Nijkerk en Bad Hulckesteijn, de 
Zuidwal en Nijkerk aan Zee; overleg met de Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken 
(Bekenstichting); informatieve bijeenkomst betreffende administratie en belasting; overleg en samenwerking 
met Landschapsbeheer Gelderland; opzet en uitwerking van IVN Natuurgidsenopleiding samen met IVN 
Amersfoort; bijeenkomsten bezocht van IVN Gelderland inzake Jongerenwerk en cursus Natuurouders. De lijst 
is niet uitputtend maar geeft een goed beeld van wat het bestuur nog meer doet dan vergaderen. 

Regionale en landelijke positie 
De vereniging IVN Nijkerk werkt nauw samen met de Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord-West Veluwe te 
Nijkerk en onderhoudt contacten met een viertal naburige natuurverenigingen: de Vogelbeschermingswacht 

Pagina 3 van 12 
 

Noord Veluwe te Elburg, KNNV Noordwest Veluwe te Harderwijk, de Stichting voor Natuur- en 
Milieubescherming Putten en de zustervereniging IVN Noordwest Veluwe te Nunspeet.  
IVN Nijkerk maakt deel uit van de Regio Veluwe met negen afdelingen: Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Ede, 
Eerbeek, Nijkerk, Noordwest Veluwe (Nunspeet), Zuidwest-Veluwezoom (Renkum), Oost-Veluwezoom 
(Rheden). Vier keer per jaar komen bestuursleden van deze afdelingen bij elkaar voor overleg: bespreken hun 
gezamenlijke belangen en bepalen hun standpunt ten aanzien van de plannen van het Landelijk Bestuur en de 
ontwikkelingen van de Landelijke Vereniging. De Regio Veluwe benoemt een van de bestuursleden van de 
afdelingen als afgevaardigde naar de Landelijke Raad. De Landelijke Raad is het hoogste orgaan binnen de 
Vereniging IVN en controleert en initieert het Landelijk Bestuur. De voorzitter van IVN Nijkerk is benoemd tot 
lid van de Landelijke Raad. De Landelijke Raad komt viermaal per jaar bijeen. De Landelijke Raad stelt 
commissies samen uit haar midden en leden van het Landelijk Bestuur. De voorzitter van IVN Nijkerk heeft 
zitting in een drietal commissies: de Agendacommissie, de beoordelingscommissie voor het Stimuleringsfonds 
en de evaluatiecommissie voor het functioneren van de Landelijke Raad. Ook is hij lid van een tweetal 
adviesgroepen: een voor de Nieuwe Statuten en een voor Huisstijl en Naamgeving. Deze commissies en 
adviesgroepen komen onregelmatig bijeen. 

Namens het bestuur, 

Arie van den Berg 

 
Coördinatorenvergaderingen 
Onder leiding van Rien Loman vonden er drie Coördinatorenvergaderingen plaats. De opkomst was goed. Deze 
bijeenkomsten zorgen voor het cement  tussen de werkgroepen en het bestuur. 
 
Rien Loman 
 
 
Advertenties 
Ook dit jaar is het advertentiebestand in ons verenigingsblad Nijkerk Natuurlijk op peil gebleven. De redactie 
en het bestuur zijn blij met alle adverteerders; samen maken zij de uitgifte van een modern en goed ogend 
verenigingsblad mogelijk. 
 
Momenteel steunen de volgende bedrijven IVN Nijkerk: 

- Albert Heijn, supermarkt 
- Bast Driedorp, benzinestation: iedere liter levert IVN Nijkerk twee (2) cent op 
- Bokkers Catering, smaak en service naar uw wens 
- Cummins Turbo Technologies 
- Dasselaar Van, Loodgietersbedrijf  en Doe-Het-Zelf-adviescentrum 
- Formido Deco Bouwmarkt  
- Gert Davelaar, Grondwerken en Landschapsonderhoud 
- Goot Van der , Opticiens (en verrekijkers) 
- NabijProducties, Uitgeverij 
- Motivation Of�ice Support, MOS Select en MOS Events 
- Hoda wonen 
- Bax hoveniers 

 
Elly Kuijt 
 
Boomplantdag 
Het thema van deze boom plant dag was: Bomen en bossen. 
De kinderen die kwamen planten waren van de Open Kring. 
Er waren 33 kinderen van groep 5 en 7 (Een klas) 
Ze waren enorm enthousiast. 
Allereerst werden de 4 vlaggen gehesen door een aantal scholieren.  
Nederland, Nijkerk, Bomenstichting en IVN. 
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Aangezien wethouder van Veelen een begrafenis had kon dus niet de opening verzorgen. 
Fijn was het dat ik uiteraard ook Arie van de Berg had uitgenodigd. 
Op mijn vraag of hij de opening wilde verrichten zei hij natuurlijk doe ik dat. 
Geweldig. Dat hij dat wilde. 
Hij vertelde een goed verhaal wat hij zomaar uit zijn mouw schudde. 
De kinderen luisterden met volle aandacht. 
De plantplaats was tussen de Dui�huis en Tolhuislaan. 
Daarna gingen de kinderen aan de slag om gelderse roos, krentenboom, kornoelje en hazelaar te planten. 
Er stonden relatief veel oude bomen, dus ook grote wortels, maar de kinderen vonden dat niet erg, als ze maar 
konden planten. En dat deden ze met veel plezier. 
Er waren ook leerlingen van het Groenhorst College. 
Zij hielpen de scholieren als er problemen waren, dan probeerden ze te helpen, wat meestal lukte. 
Deze keer waren er gelukkig ook wat ouders. Dat komt bijna niet voor tijdens een boom plant dag. 
Toen de tijd aanbrak om weer naar school te gaan wilden er een aantal leerlingen eerst het planten waar ze 
mee bezig waren afmaken. De leraar ging daar mee akkoord. 
Na a�loop kregen ze een frisdrank en een versnapering. 
Hulp had ik ook met Astrid, Tiny en Riet. 
Zij namen een paar taken van mij over en dat was ook wel nodig. 
Ze legden contact met de gemeente over de plant plaats en met de scholen of ze wilden planten en ze zorgden 
dat er frisdrank en versnapering aanwezig was. 
Ook de leerlingen van het Groenhorst college werkten mee. 
En niet te vergeten de mensen van de groenvoorziening. 
Het was met alle medewerkers een geslaagde boom plant dag. 
We zijn al weer bezig met de voorbereidingen voor de boom plant dag op 15 maart a.s. 
Allen die meegewerkt hebben hartelijk bedankt voor jullie hulp en werk. 
Namens het geheel: 
 
Jan Smits 
 
 
Gidsenwerkgroep 
In 2016 heeft het beeld van een afnemend aantal deelnemers aan excursies zich voortgezet. Ook het aantal 
gidsen dat zich beschikbaar kon stellen is opnieuw teruggelopen. Zowel de vergrijzing als ziekten hebben de 
gidsenwerkgroep dit jaar parten gespeeld. Daarnaast is het een groot probleem dat de kranten de aangeleverde 
teksten van excursies of activiteiten niet of nauwelijks plaatsen. Dat resulteert erin dat de bevolking niet op de 
hoogte is van wat wij voor moois aanbieden. Bij een geringe opkomst of soms helemaal geen deelnemers, is de 
teleurstelling van de actieve gidsen groot en begrijpelijk. Zij steken er vooraf veel tijd en energie in om een 
verantwoorde excursie te verzorgen. Bij voldoende publiciteit is de opkomst vaak wel goed en de reacties 
positief. Dat stimuleert de gidsen om door te gaan. 
 
In 2016 zijn de volgende excursies en activiteiten aangeboden: 
- Wintergasten in de polder Arkemheen 
- Nieuwjaarswandeling 
- Hulckesteijnse bos voor volwassenen 
- Op ontdekking in het Hulckesteijnse bos voor kinderen 
- Excursie Kootwijkerzand 
- Zoektocht naar het verdwenen klooster 
- Weidevogels in Arkemheen 
- Natuurfotogra�ie voor kinderen 12+ 
- Natuurlijk snoepen 
- Landschapsbusexcursie 
- Slootjevissen 
- Fietsexcursie Barneveldse Beek (2x) 
- Vleermuizenexcursie 
- Excursie Landgoed Gerven 
- Paddenstoelenexcursie 
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Herstel van zieken, de nieuwe Natuurgidsenopleiding en de publiciteit over het 40-jarig jubileum zouden in 
2017 voor verbetering kunnen zorgen. 
 
Gerrie van den Brink en Arie van den Berg 
 
 
Kruidentuin  
De Kruidentuin houdt op te bestaan  
In het voorjaar 2016 kregen wij te horen dat `Huize de Brink verkocht zou worden en dat hierbij ook de tuin 
erom heen een andere eigenaar zou krijgen. De hele zomer zijn de kruidendames nog actief bezig geweest en 
heeft menig Nijkerker er kruiden kunnen plukken.  
 
Op maandag 28 november was er de laatste werkochtend  om de tuin netjes voor de volgende eigenaar achter 
te laten. De sleutel werd ingeleverd. De kruidendames blijven elkaar ontmoeten maar nu iedere keer in een 
andere tuin. 
Het bestuur dankt de dames voor hun jarenlange inzet. 
 
Namens het bestuur, 
Rien Loman   
 
 
Landschapsbeheer  
De werkgroep Landschapsbeheer heeft het afgelopen jaar weer op diverse locaties haar steentje bijgedragen 
aan het beheer van landschapselementen in de wijde omgeving van Nijkerk.   
Onze werkgroep heeft nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en enkelen zien vertrekken.  
Bertine van den Berg is gestopt als mede coördinator. Haar taken zijn door Sandra Plette overgenomen. Naast 
Sandra, Jan en Rien nemen ook Robin, Arjan en Johan taken op zich.  
Het voelt goed dat we met een leuke groep de schouders er onder willen zetten. 
Onze groep bestaat nu zeker 20 vrijwilligers.  
Vrijwilligers van 8 tot 80 hebben plezier in het landschapsbeheer 
Ook in 2016 hebben 10 medewerkers van Cummins hun steentje bijgedragen door 2 dagen de handen uit de 
mouwen te steken bij het beheer van het bijenhotel bij Hoop op Geluk en het knotten van wilgen. 
 
Overzicht van activiteiten  
Januari   
- Amerikaanse vogelkers verwijderen op de Kruishaarse berg 
Februari  
- Vogeleiland 
- Vogelbosje uitgedund. 
- Wilgen geknot met groep 7 van de Rehobothschool 
- Wilgentenenhutten gebouwd bij de Rehobothschool.  
Maart 
- Nieuwe boomgaard aangelegd op Kruishaar 
- Meegedaan met de landelijke opschoondag, ook nu weer in samenwerking met 
  Hengelsport vereniging Hoop Op Geluk. 
April  
- Samen met de medewerkers van Cummins onderhoud gepleegd aan het bijenhotel bij Hoop    
   Op Geluk. 
- Moestuinles gegeven aan groep 1 en 2 van de Appelgaard 
- Advies gegeven aan basisscholen. 
Mei t/m augustus 
- Er zijn geen activiteiten uitgevoerd 
September  
- Op de stagemarkt gestaan MAS plein (Stagemarkt voor het  
  Corlaercollege, Accent en het Groenhorstcollege) 
_ Voorbereiding op de Landelijke natuurwerkdag. 
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- Natuurfotogra�ie voor kinderen 12+ 
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Herstel van zieken, de nieuwe Natuurgidsenopleiding en de publiciteit over het 40-jarig jubileum zouden in 
2017 voor verbetering kunnen zorgen. 
 
Gerrie van den Brink en Arie van den Berg 
 
 
Kruidentuin  
De Kruidentuin houdt op te bestaan  
In het voorjaar 2016 kregen wij te horen dat `Huize de Brink verkocht zou worden en dat hierbij ook de tuin 
erom heen een andere eigenaar zou krijgen. De hele zomer zijn de kruidendames nog actief bezig geweest en 
heeft menig Nijkerker er kruiden kunnen plukken.  
 
Op maandag 28 november was er de laatste werkochtend  om de tuin netjes voor de volgende eigenaar achter 
te laten. De sleutel werd ingeleverd. De kruidendames blijven elkaar ontmoeten maar nu iedere keer in een 
andere tuin. 
Het bestuur dankt de dames voor hun jarenlange inzet. 
 
Namens het bestuur, 
Rien Loman   
 
 
Landschapsbeheer  
De werkgroep Landschapsbeheer heeft het afgelopen jaar weer op diverse locaties haar steentje bijgedragen 
aan het beheer van landschapselementen in de wijde omgeving van Nijkerk.   
Onze werkgroep heeft nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en enkelen zien vertrekken.  
Bertine van den Berg is gestopt als mede coördinator. Haar taken zijn door Sandra Plette overgenomen. Naast 
Sandra, Jan en Rien nemen ook Robin, Arjan en Johan taken op zich.  
Het voelt goed dat we met een leuke groep de schouders er onder willen zetten. 
Onze groep bestaat nu zeker 20 vrijwilligers.  
Vrijwilligers van 8 tot 80 hebben plezier in het landschapsbeheer 
Ook in 2016 hebben 10 medewerkers van Cummins hun steentje bijgedragen door 2 dagen de handen uit de 
mouwen te steken bij het beheer van het bijenhotel bij Hoop op Geluk en het knotten van wilgen. 
 
Overzicht van activiteiten  
Januari   
- Amerikaanse vogelkers verwijderen op de Kruishaarse berg 
Februari  
- Vogeleiland 
- Vogelbosje uitgedund. 
- Wilgen geknot met groep 7 van de Rehobothschool 
- Wilgentenenhutten gebouwd bij de Rehobothschool.  
Maart 
- Nieuwe boomgaard aangelegd op Kruishaar 
- Meegedaan met de landelijke opschoondag, ook nu weer in samenwerking met 
  Hengelsport vereniging Hoop Op Geluk. 
April  
- Samen met de medewerkers van Cummins onderhoud gepleegd aan het bijenhotel bij Hoop    
   Op Geluk. 
- Moestuinles gegeven aan groep 1 en 2 van de Appelgaard 
- Advies gegeven aan basisscholen. 
Mei t/m augustus 
- Er zijn geen activiteiten uitgevoerd 
September  
- Op de stagemarkt gestaan MAS plein (Stagemarkt voor het  
  Corlaercollege, Accent en het Groenhorstcollege) 
_ Voorbereiding op de Landelijke natuurwerkdag. 
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- Particuliere Bloemenweide in Nijkerk gemaaid en afgevoerd.  
-  Samen met Cummins wilgen wezen knotten en de muizenruiters opgeknapt. 
 
November  
- Landelijke natuurwerkdag op het Vogeleiland georganiseerd.45 deelnemers. 
- Poel opgeknapt aan de Hoevelakenseweg. 
- Vlindertuin in Bunschoten-Spakenburg opgeknapt. 
- Vogeleiland wilgen en berken verwijdert 
December 
- Riet en opslag verwijdert op het vogeleiland. 
 
De coördinatoren zijn tussentijds druk geweest met contacten leggen en onderhouden en het adviseren van 
burgers, scholen en bedrijven. 
 
In cijfers  

Aantal werkdagen  14  
Aantal verschillende 
deelnemers 

± 40 excl.  Natuurwerkdag 

Gemiddeld aantal 
vrijwilligers per werkdag  

10 

Stagiaires maatschappelijke 
stage 

8 

Bloemrijk grasveld  150 m2 
Prikkeldraad afrastering 
verwijderd 

250 m 

Vlindertuin opgeknapt 100 m2 

Bos opgeknapt  10.000 m2 

Moeras/rietgebied   10.000 m2 

Gesnoeide knotwilgen 50 
Muizenruiters onderhouden  4 
Gesnoeide fruitbomen  20 
Fruitbomen geplant  9 
Aantal vrijwilligers uren ± 700  

 

 
 
Met dank aan alle vrijwilligers; jullie hebben het mogelijk gemaakt dat we in 2016 zoveel activiteiten hebben 
kunnen oppakken. 
 
Rien Loman 
 
 
Nieuwsbrief 
De redactie van de Nieuwsbrief heeft ook in 2016 met plezier en toewijding iedere maand een nieuwsbrief 
opgesteld en verzonden. Twee A4tjes per keer, vol met interessante activiteiten en feiten, verstuurd aan bijna 
200 adressen. Uit de reacties kon worden opgemaakt dat de Nieuwsbrief op prijs wordt gesteld: het is een 
aardige herinnering aan het IVN-maandprogramma en het is actueel. De rustige lay out, met veel aandacht voor 
details door Gijs Moesbergen ontwikkeld, draagt bij aan een goede herkenbaarheid. De samenstelling van de 
redactie heeft in dit verenigingsjaar een aantal wijzigingen ondergaan: door privéomstandigheden heeft 
Nouscka Haven haar taak moeten beëindigen en deze overgedragen aan Ans van Duijnhoven en per maart van 
2017 treedt Gijs Moesbergen terug. Zijn taak wordt overgenomen door Arie van den Berg. Samen hopen Ans en 
Arie de verzorging van dit medium even goed te doen als hun gewaardeerde voorgangers. 

Ans van Duijnhoven en Arie van den Berg 
 

Oktober 
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Scholenwerkgroep 
De scholenwerkgroep  heeft zich ook dit jaar weer voor veel verschillende dingen ingezet. Er is goed door de 
scholen op gereageerd en/of samengewerkt. Nieuwe dingen uitgeprobeerd en/of in overleg kleine praktische 
aanpassingen gerealiseerd. De bovenbouw groepen zijn nog steeds redelijk groot te noemen; de andere 
groepen lijken iets kleiner te worden. De samen met bestuur goed voorbereide natuuroudercursus is dit najaar 
helaas niet kunnen doorgaan, dat was jammer, want we hoopten  nieuwe en  andere natuurhulp voor de 
scholen te kunnen bieden. Een aantal van onze gidsen wilden het eigenlijk wat rustiger aan gaan doen; met 
deze 6-tal activiteiten was 2016 best een actief jaar te noemen.  
Reigerexcursie:  Van 29 maart t/m 8 april. De excursies zijn goed verlopen en met 9 gidsen kwamen deze keer  
13 groepen uit de bovenbouw met in totaal 321 leerlingen, goed aan hun trekken. Het weer was zonnig en 
gunstig, zeker in de eerste week. De reigers waren dit jaar zeer actief met het bouwen van veel nieuwe nesten 
en voor de kinderen was  dit dus een levendig, boeiend schouwspel. Ook was het indrukwekkend  hoe de 
reigers met wijd gespreide vleugels tussen de boomtoppen manoeuvreerden. Landgoed Oldenaller had dit 
voorjaar  nog veel meer  te bieden. Naast de reigers met hun braakballen, blauwe eierdoppen, een uit de boom 
gevallen nest  of een dood  jong in de takken, was er op het  landgoed nog veel meer te zien. O.a. een kudde 
zwarte en witte schapen met veel lammeren; eekhoorns; hazen op het land; holen van vleermuizen; 
aalscholvers en hele dotten pissebedden tussen dood schors. Maar ook de planten: b.v. hele veldjes met 
bloeiende hondsdraf.  Daarnaast  was het goed om te merken dat de scholen voorafgaand aan deze excursie, 
aandacht hadden besteed aan  onze toegestuurde  lesbrief over de reigers. 
Wilgenproject:  Middels de werkgroep landschapsbeheer werden de scholengidsen gevraagd  voor begeleiding 
bij het wilgenproject van de Rehobothschool.  De kinderen werden  in de gelegenheid gebracht om wilgen te 
knotten. Uiteraard met voorafgaande informatie over het leven in en rondom deze wilgen en de nodige 
technische instructies.  De afgezaagde takken werden gebruikt om rondom de school samen met de kinderen 
een aantal wilgenhutten te bouwen. Een bijzonder project. 
Blote voeten pad: Voor  het kinderdagverblijf ’t Klimrek hebben een aantal scholengidsen een bijdrage geleverd 
aan een natuurproject. Dit  pad werd gecreëerd  in de vorm van een lange reeks lage, vierkante bakken, allen 
gevuld met verschillende natuurlijke materialen. De kleintjes werden door de veelzijdigheid van deze 
materialen uitgedaagd om al hun zintuigen actief en op allerlei manieren te gebruiken. Om tot slot  
geblinddoekt van bak naar bak te stappen en te raden waar zij met hun blote voeten instonden. De bakken 
bleven nog een week in functie. 
Waterdiertjes zoeken: Dit gebeurde van 30 mei t/m 10 juni. Totaal 24 groepen middenbouw met 489 kinderen. 
Er waren 12 gidsen bij vertegenwoordigd. Wij doen dit altijd bij de sloten aan de Chopinlaan; de vijver in de 
wijk Corlaer en bij de sloot aan de Berencamperweg. Middels zoekkaarten kunnen de kinderen zelf ontdekken 
welke waterdiertjes zij met hun visnetjes omhoog hebben gehaald. Het is goed dat we nu  nieuwe extra sterke  
visnetjes hebben.  Daarnaast wordt steeds aan de kinderen verteld hoe ze het beste om kunnen gaan met dit 
slootje vissen. Gezien het grote  aantal kinderen  en de gunstige weersomstandigheden was  het een succes te 
noemen. Een school kreeg  een doorlopend dagprogramma voor alle groepen. 

       
 
 
Nijkerkspektakelfeest: Op de valreep werd ons gevraagd om hulp van scholengidsen bij het slootje vissen. 
Enkelen konden zich daarvoor inzetten.  Dat werd erg gewaardeerd. 
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Herfstwandelingen:  Voor 16 groepen met 367 kinderen uit groep  2 en 3. Er waren 10 gidsen bij betrokken. 
Deze wandelingen doen  we altijd tegen de herfstvakantie.  Dit jaar was er vooraf geen regen gevallen. De 
grond/humus in het Hoevelakense bos was daardoor behoorlijk droog. Wel  rijkelijk voorzien van massa’s 
aardappelbovisten en  voor degene die hele,  goede ogen had, hier en daar een kleine ander paddenstoel. 
Daarom hebben de scholengidsen tijdens deze excursies de aandacht meer gefocust op de humus, de bomen en 
struiken met hun onderlinge verschillen en vruchten.  Zo ook op het dierenleven zoals vogels, insecten  en b.v. 
op het ontdekken van  een muizenwal vol holletjes. Daarnaast was ‘t heel leuk dat een idee (eierendozen, ieder 
voorzien met 10 verschillende er op geplakte plaatjes) van een school doorgegeven kon worden. Hierdoor werd 
goed speurwerk geleverd. En zo bleek weer eens: Kleuters  speuren  zelf gewoon graag en doen niets liever dan 
hun gevonden spulletjes  ergens in stoppen. Dus: Eikels, beukennootjes, elzenproppen, tamme en wilde 
kastanjes, allerlei besjes  en dennen- en  sparrentakjes, veertjes etc.  Het werden dus ondanks de weinige 
paddenstoelen, toch  zeer levendige wandelingen.  
*We kunnen terug kijken op een geslaagd IVN jaar.  
Voor onze  website en Nijkerk Natuurlijk zijn er steeds verslagen met foto’s ingebracht van onze activiteiten.  
En de kinderen stuurde ons als dank hun tekeningen. Ter illustratie: zie hier onder. 
 
Marijke Bakker     
 
 
Nijkerk Natuurlijk 
Het is de redactie weer gelukt om elk seizoen, de 39e jaargang ( 2016 ), 
het kwartaalblad Nijkerk Natuurlijk uit te geven. 
Helaas werd er bij een aantal edities te weinig kopij aangeleverd voor een omvang van 28 pagina’s. 
Gelukkig waren er een aantal  vaste “auteurs “ bereid extra artikelen 
te verzorgen en werd er ook externe informatie geplaatst. 
Uit de enquête kwam naar voren dat Nijkerk Natuurlijk een belangrijke  
informatiebron is en de reacties over het algemeen positief zijn. 
De redactie vindt het uiteraard belangrijk de continuïteit van het blad te handhaven. 
Wij hebben dan ook diverse keren aangegeven zo veel mogelijk informatie te willen ontvangen, zoals: verslagen 
van activiteiten, geplande excursies, leuke anekdotes of andere bijzondere gebeurtenissen. Nieuwe activiteiten 
worden ook steeds aangekondigd in ons programma. 
Kopij kan via de coördinatoren en/of leden van de werkgroepen worden  aangeleverd, maar ook door andere 
leden en/of donateurs, dus door iedereen die IVN een warm hart toedraagt. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen met het aantal advertenties; er zijn reeds  
contacten gelegd voor een nieuwe advertentie op de achterpagina. 
De redactie is ook tevreden over de contacten die wij  met Renea Gra�isch onderhouden, zowel de lay-out als de 
productie. 
Ook de bezorgers, via de coördinatie van Hilda Blom, verdienen een 
compliment, deze mensen besparen IVN een aanzienlijk bedrag aan 
kosten. 
De redactie snuffelde wat rond in de “oude doos “, reeds vermeld in nummer 1-2017, onder de titel What’s in a 
name. 
Wij zijn nu beland in de 40e jaargang, ja, dat is wel een vermelding waard in ons blad. In de volgende edities van 
2017 zullen we dan ook op uitgebreide wijze hier aandacht aan besteden.  
In deze jaargang zullen we ook leuke anekdotes enz. plaatsen. 
Er is voldoende materiaal beschikbaar. 
Ook hebben we een oproep verzonden naar de werkgroepen en het bestuur om bijzondere ervaringen uit deze 
periode, in de vorm van tekst en/of foto’s, aan te leveren. 
De werkgroep NN is weliswaar relatief  klein van omvang, maar de leden zijn uiterst gemotiveerd. 
 
De redactie  
 
 
Plantenwerkgroep 
In 2015 vond inventarisatie elke week plaats, dit was voor de meeste leden te vaak, anderzijds konden wel veel 
gebieden bekeken worden. Afgelopen jaar hebben we een ritme van eens in de twee weken gekozen. Dat beviel 
toch wel beter, de opkomst was gemiddeld 3-4 personen. 
 

Pagina 9 van 12 
 

De lente in 2016 begon koud en nat. 
 
Voor de mossenexcursie op 5 maart door Leendert de Boer was het natte weer geschikt. De mossen waren in al 
hun pracht te bewonderen, vooral door de loep. En tijdens de excursie droog weer. 
 
Maar bloemen ontsproten pas weken later dan normaal en natuurgebieden waren ondergelopen. In de 
maanden april-mei kon in gebieden zoals Zwarte Broek alleen maar mos en water gevonden worden. Het 
gebied bij de Donkeresteeg was bovendien afgeplagd. Voor deze gebieden moest de inventarisatieplanning 1 à 
2 maanden opgeschoven worden. 
 
Het eerste stuk wat geschikt was voor inventarisatie halverwege april was de geluidswal aan de Barneveldse 
weg. Door zijn zonnige ligging konden we meer dan 25 bloeiende soorten vinden en daarnaast 15 vegetatieve 
soorten. Buiten dit gebiedje was nog weinig bloeiends te vinden. Een paar maanden later was deze wal 
overigens volledig vergrast, ook een tijdje na de maaibeurt was er weinig te vinden. 
 
In de wijk Corlaer werden een aantal stukken berm gevonden met geen zeldzame, maar wel leuke vegetatie. De 
zeedijk in mei viel wat tegen, maar de Moerasandijvie was wel een leuke vondst. Volgend jaar later doen? 
 
De Heihoef in juni bevatte veel interessante zegge- en grassoorten, lastig te determineren, maar gelukkig wist 
Gerard hier veel van. Zo ook bij het stukje aan de Donkeresteeg. 
 
Op Landgoed Appel, aan weerszijden van de Woudweg, - een nog niet eerder door ons geïnventariseerd stuk -, 
werden halverwege augustus diverse interessante soorten gevonden, waaronder Snavelbies, Beenbreek, 
Zonnedauw en Klokjesgentiaan. Grappig was de vondst van veel Waternavel op het wandelpad nabij de 
waterplas, duidelijk een gevolg van het zeer natte voorjaar. En inderdaad in april was ook dit gebied 
ondergelopen geweest. Moerasdroogbloem en Zwart Tandzaad werden hier ook gevonden. Leuk om nog een 
keer te doen, maar dan in het voorjaar. 
 
Voor de Plantenworkshop op 23 en 25 aug. was helaas zeer weinig interesse. Is de drang naar soortenkennis 
voor de meeste mensen niet boeiend? De cursus was interessant, maar voor een beginner te ingewikkeld denk 
ik. De inventarisatie samen met Arie van den Bremer was zeer de moeite waard. Met zijn kennis vonden we 
leuke soorten op het stuk berm aan de waterkant bij de gemeentewerf, maar ook tussen de stenen. Daar gaan 
we dit jaar weer langs wat mij betreft. 
 
Ik denk dat we kunnen zeggen dat we een goed inventarisatiejaar achter de rug hebben met een paar leuke 
gebieden. Het zou goed zijn als we nieuwe leden voor de PWG vinden, omdat met 6 personen, die niet altijd 
aanwezig kunnen zijn, het groepje erg klein blijft. Met het oog op de toekomst zijn jongere personen erg 
welkom. 
Arjan Kalee 
 
Vogelwerkgroep 
Algemeen: 
De vogelwerkgroep telde in 2016 totaal 28 leden. 
Twee keer is er een werkgroep vergadering, bij één van de leden thuis, geweest. 

� 2 maart, bezocht door 8 personen,  
� 27 september, eveneens bezocht door 8 personen. 

In maart heeft Hanneke Bronkhorst het stokje van coördinator overgedragen aan Jan Wouda. Hanneke nog 
bedankt voor al die jaren trouwe dienst. We zijn blij dat je wel blijft als gewoon lid. 
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Marijke Bakker     
 
 
Nijkerk Natuurlijk 
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De redactie  
 
 
Plantenwerkgroep 
In 2015 vond inventarisatie elke week plaats, dit was voor de meeste leden te vaak, anderzijds konden wel veel 
gebieden bekeken worden. Afgelopen jaar hebben we een ritme van eens in de twee weken gekozen. Dat beviel 
toch wel beter, de opkomst was gemiddeld 3-4 personen. 
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De lente in 2016 begon koud en nat. 
 
Voor de mossenexcursie op 5 maart door Leendert de Boer was het natte weer geschikt. De mossen waren in al 
hun pracht te bewonderen, vooral door de loep. En tijdens de excursie droog weer. 
 
Maar bloemen ontsproten pas weken later dan normaal en natuurgebieden waren ondergelopen. In de 
maanden april-mei kon in gebieden zoals Zwarte Broek alleen maar mos en water gevonden worden. Het 
gebied bij de Donkeresteeg was bovendien afgeplagd. Voor deze gebieden moest de inventarisatieplanning 1 à 
2 maanden opgeschoven worden. 
 
Het eerste stuk wat geschikt was voor inventarisatie halverwege april was de geluidswal aan de Barneveldse 
weg. Door zijn zonnige ligging konden we meer dan 25 bloeiende soorten vinden en daarnaast 15 vegetatieve 
soorten. Buiten dit gebiedje was nog weinig bloeiends te vinden. Een paar maanden later was deze wal 
overigens volledig vergrast, ook een tijdje na de maaibeurt was er weinig te vinden. 
 
In de wijk Corlaer werden een aantal stukken berm gevonden met geen zeldzame, maar wel leuke vegetatie. De 
zeedijk in mei viel wat tegen, maar de Moerasandijvie was wel een leuke vondst. Volgend jaar later doen? 
 
De Heihoef in juni bevatte veel interessante zegge- en grassoorten, lastig te determineren, maar gelukkig wist 
Gerard hier veel van. Zo ook bij het stukje aan de Donkeresteeg. 
 
Op Landgoed Appel, aan weerszijden van de Woudweg, - een nog niet eerder door ons geïnventariseerd stuk -, 
werden halverwege augustus diverse interessante soorten gevonden, waaronder Snavelbies, Beenbreek, 
Zonnedauw en Klokjesgentiaan. Grappig was de vondst van veel Waternavel op het wandelpad nabij de 
waterplas, duidelijk een gevolg van het zeer natte voorjaar. En inderdaad in april was ook dit gebied 
ondergelopen geweest. Moerasdroogbloem en Zwart Tandzaad werden hier ook gevonden. Leuk om nog een 
keer te doen, maar dan in het voorjaar. 
 
Voor de Plantenworkshop op 23 en 25 aug. was helaas zeer weinig interesse. Is de drang naar soortenkennis 
voor de meeste mensen niet boeiend? De cursus was interessant, maar voor een beginner te ingewikkeld denk 
ik. De inventarisatie samen met Arie van den Bremer was zeer de moeite waard. Met zijn kennis vonden we 
leuke soorten op het stuk berm aan de waterkant bij de gemeentewerf, maar ook tussen de stenen. Daar gaan 
we dit jaar weer langs wat mij betreft. 
 
Ik denk dat we kunnen zeggen dat we een goed inventarisatiejaar achter de rug hebben met een paar leuke 
gebieden. Het zou goed zijn als we nieuwe leden voor de PWG vinden, omdat met 6 personen, die niet altijd 
aanwezig kunnen zijn, het groepje erg klein blijft. Met het oog op de toekomst zijn jongere personen erg 
welkom. 
Arjan Kalee 
 
Vogelwerkgroep 
Algemeen: 
De vogelwerkgroep telde in 2016 totaal 28 leden. 
Twee keer is er een werkgroep vergadering, bij één van de leden thuis, geweest. 

� 2 maart, bezocht door 8 personen,  
� 27 september, eveneens bezocht door 8 personen. 

In maart heeft Hanneke Bronkhorst het stokje van coördinator overgedragen aan Jan Wouda. Hanneke nog 
bedankt voor al die jaren trouwe dienst. We zijn blij dat je wel blijft als gewoon lid. 
 



Pagina 10 van 12 
 

bewegingsvrijheid kunnen we terug kijken op een mooi seizoen met prettige samenwerking binnen de drie 
teams. We hebben van begin april tot eind mei onze klus geklaard.Inventarisaties         

Verslag activiteiten: 
 
Weidevogelbescherming:  
De werkzaamheden van de weidevogelbescherming veranderen de laatste jaren. De eigenaar van het gebied, 
dat wij de afgelopen jaren hebben beheerd/beschermd/geteld, heeft te kennen gegeven dat de weilanden 
(liever) niet meer betreden. Het systematisch a�lopen van de weilanden zou verstoring geven en predatie 
bevorderen. Desondanks hebben we, met beperkte krachten, toch genoten van het tussen de weilanden zijn. 
Tellen vanaf de weg is moeilijker en je bereik is kleiner. Maar het in de natuur te zijn en te luisteren naar al die 
vogels om je heen blijft voor de echte vogelaars een heerlijke bezigheid. Ondanks de beperkte 

                                                                                                                  

In 2016 is er door verschillende leden, op diverse plaatsen weer geïnventariseerd. De verzamelde gegevens zijn 
opgestuurd naar de Sovon. 

Uilen: Steenuilen en Kerkuilen (aantal nesten en jongen) zijn geïnventariseerd. Ook zijn 2 leden actief in het 
timmeren van nieuwe nestkasten voor uilen en maken ze bestaande nesten schoon en klaar voor het nieuwe 
broedseizoen. 

Zwaluwen: Van de huiszwaluwen en boerenzwaluwen zijn het aantal nesten geteld. 

Vogeleiland: Helaas geen cijfermateriaal beschikbaar.  
 
Telpost Schuitenbeek 2016:  
Nog steeds wordt er op elke 3e zaterdag van de maand van 09.00 tot 10.00 geteld hoeveel soorten vogels er 
waargenomen. (Geen aantallen). 
We hadden dit jaar een relatief hoge bezetting, gemiddeld waren er 9-10 personen aanwezig. Laagste bezetting 
was in februari met 6 personen. Top bezetting in augustus met 17 personen. Vanaf januari 2009 Tot en met 
december 2016 hebben we hier 117 soorten vogels gespot. Nieuw dit jaar waren: zanglijster, paapje, boomvalk, 
wespendief en de roek. In mei hebben we, met 41 soorten, de hoogste score getelde soorten genoteerd. In 
januari kwamen we niet verder dan 26 soorten..  
9 soorten vogels hebben we alle twaalf maanden van 2015 gezien.  
Wilde eend en kokmeeuw troffen we over 5 jaar alle maanden aan. 
 
Eurobirthwatch 
Zaterdag 1 oktober werd er geteld voor de Eurobirthwatch. Van 8.00 uur tot 12.00 uur hebben 9 personen op 
de Delta Schuitenbeek.  
 
Excursies 
We hebben een tweetal prachtige excursies gehad. 
Op 30 april zijn we met 7 personen naar de lepelaarsplas geweest. Prachtig weer, prachtige omgeving en 63 
soorten zeker gespot. Bijzonderheid: een witkopstaartmees.  
 
Op 28 mei hebben we met 8 personen de Groene Jonker bezocht. Opnieuw schitterend vogelaars weer. Zeker 
53 soorten waargenomen. Met 3 opmerkelijke momenten. 

- Het spotten van een paartje rosse stekelstaarten. 
- Een adembenemende snor die geklokt non stop viereneenhalve minuut zat te snorren. En te poseren 

hoog in het riet. 
- Blauwborsten (ook met jongen) die heel dicht bij kwamen. Zo dichtbij dat ze niet meer te fotograferen 

waren. 1 exemplaar kwam ongeveer op de laars van een van de deelnemers. 
Kortom: een paar prachtige excursies.  
 
Jan Wouda 
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Winkel 
 
Al vele jaren begint de winkel haar activiteiten met de Nieuwjaarsbijeenkomst, nu dus ook weer, op 16 januari 
in de Wulfshoeve. Daarna de Algemene Ledenvergadering in maart. Altijd verkopen we wel wat. 
Het seizoen begint op het Stoomgemaal Hertog Reijnout, op 2e Paasdag, daar stond Robin Nellestein toen, 
trouwens ook op 16 april. 
De Boerenmaandag op 18 april is voor ons de planten- en stekkenmarkt. Bertine van den Berg, Bep Vink, Robin 
Nellestein en Ans van Duijnhoven stonden er uren maar verkochten bijna alle planten! 
Op 5 mei stond ik zelf op het Stoomgemaal en met Pinksteren stond Robin er. 
De Gelderse en Spakenburgse maaldagen op 4 juni en 27 juli was ik daar. Op Landschapsdag en Mini Stoomdag, 
18 juni en 13 augustus, stond Robin achter de IVN-tafel. 
Op de Open Kruidentuindag 27 augustus bij Huize De Brink was het warm en kregen we veel bezoek. Deze dag 
zal waarschijnlijk de laatste zijn. De Gemeente Nijkerk wil Huize De Brink + tuinhuis + kruidentuin verkopen. 
Inmiddels is dat al gebeurd! 
De vele soorten jam trokken echt. Jammer genoeg hadden we geen moerbeienjam: de vruchten vielen onrijp 
van de bomen alsook de verdroogde bladeren. Het gaat niét goed met die bomen! 
Samen met Ans was ik op 10 september op het Stoomgemaal: Monumentendag, altijd veel publiek en heel 
gezellig. 
De laatste maaldag in de herfstvakantie ben ik ook maar gegaan, en best nog wat verkocht. 
Daarna begint de verkoop (aan huis) van de Vogelkalender; ook waarschijnlijk voor het laatst uitgegeven. 
Begin september is er via de Nieuwsbrief een oproep gedaan voor hulp bij de Kerstmarkt en het maken van 
kerststukjes en -kransen. Er is geen antwoord gekomen, dus stond IVN na ruim 15 jaar niét op de markt.  
Na alles opgeteld en afgetrokken te hebben, bleef er voor IVN Nijkerk best nog een leuk bedrag over.  
Iedereen hartelijk dank voor de hulp. 
Anneke Oudejans-Blüm 
 
 
 
Besluit 
Het bestuur van IVN Nijkerk dankt alle coördinatoren, werkgroepleden, gidsen en vrijwilligers voor hun inzet 
bij het realiseren van natuureducatie in Nijkerk en omstreken gedurende het verenigingsjaar 2016. Zij spreekt 
de hoop uit dat ook in 2017 op deze steun gerekend mag worden. 
 
 
 
Het bestuur van IVN Nijkerk. 
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