
 
JAARVERSLAG 2013 IVN Nijkerk                                       
   
Hierbij ontvangt  u het IVN jaarverslag 2013. Het is een weergave van de activiteiten die IVN Nijkerk 
gedurende het jaar 2013 realiseerde. 
Dit zou niet tot stand zijn gekomen zonder de bijdragen van twee belangrijke groepen: onze 
betrokken financiers – leden, donateurs en sponsoren – en met name onze enthousiaste en 
bekwame vrijwilligers. 
 
IVN Nijkerk telt per 01-01-2014: 140 leden (per 01-01-2013: 137), waarin inbegrepen 4 ereleden 
(3), 5 huisgenootleden (5). Verder staan per 01-01-2014 93 donateurs (101) ingeschreven. 
 
WERKGROEPEN 
In de verslagen van de werkgroepen wordt gerapporteerd over hun activiteiten. 
In en ook buiten de werkgroepen is heel veel werk verzet. Alle vrijwilligers die zich in het afgelopen 
jaar hebben ingezet om de doelstellingen van onze vereniging uit te dragen, worden door het 
bestuur en de werkgroepcoördinatoren  heel hartelijk bedankt. 
 
WEBSITE http://ivn.nl/afdeling/nijkerk 
De website van IVN Nijkerk heeft in Ruud van Veenschoten een nieuwe, deskundige en 
enthousiaste webredactie gekregen. Christa Smits heeft wegens drukke werkzaamheden de 
redactie helaas moeten beëindigen. Zij heeft de website een professioneler en nieuw gezicht 
(geïntegreerd in de website van IVN Nederland) gegeven. Christa hiervoor hartelijk dank 
 
NIJKERK NATUURLIJK 
In dit jaar is Nijkerk Natuurlijk weer op A5-formaat, maar wel in kleur, uitgebracht.  
Mia van Marsbergen verzorgt de lay-out. Dit doet zij met overgave en de resultaten zijn geweldig. 
Jaap Schaap heeft inmiddels de coördinatie van de redaktie op zich genomen. 
 
BESTUUR 
De huidige samenstelling van het bestuur: 
 

Naam Functie Sinds Aftredend Herkiesbaar 
 Voorzitter   vacant 
 secretaris   vacant 

Ton Koelemij penningmeester 2010 2014 aftredend en niet herkiesbaar 
Hanneke Bronkhorst lid 2010 2016 aftredend en niet herkiesbaar 

Lucie Wessel lid 2013 2016 dan herkiesbaar 
Wim Smeets lid 2011 2014 niet herkiesbaar 

    vacant 
Elly Kuijt kandidaat lid    

 
Het Bestuur bestond in  2013 na de ALV dus uit slechts 4 leden.  
Het Algemeen bestuur vergaderde in 2013 6 maal (3 jan. -14 jan. -6 mrt.  - 4 jul. - 2 okt. en 9 dec. 
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2013 2 maal (in de oude samenstelling van vóór de ALV) (8 
jan.-14 febr.)  
Bestuur + Coördinatoren vergaderden in 2013 twee maal (21 jan. - 16 okt.).          
Het bestuur heeft getracht om nieuwe (kandidaat) bestuursleden te vinden, maar is daarin niet 
geslaagd. Dit ondanks de oproep in NN, bij de werkgroepen en in de coördinatoren vergadering. 
Ook het “adverteren” via SIGMA heeft geen resultaat gehad.                                                                                                                                                                                                       
 
                                          
36e ALGEMENE LEDENVERGADERING (21 februari 2013). 
De uitnodiging plus Agenda voor de Algemene Ledenvergadering en de vergaderstukken met de 
jaarverslagen 2013 werden  per mail verstuurd naar die leden waarvan het e-mailadres bij de 
ledenadministratie bekend is (60%). 
De opkomst voor de  Algemene Ledenvergadering was goed: 32 leden inclusief bestuur en 4 
donateurs. 
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FINANCIËN 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ellie Kroon en Eghard Kouwenhoven, heeft de stukken 
van de penningmeester op 17 februari 2014 gecontroleerd en in orde bevonden.  
 
BESTUURSCRISIS 
Tot  op heden is het bestuur er niet in geslaagd kandidaten voor een van de vacatures in het 
bestuur te vinden en ook van de leden komen geen spontane aanmeldingen. 
 
JAARVERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN 
 
 
ADVERTENTIES 
Jaarverslag werkgroep advertenties 2013 
 
In 2013 heeft Arie van de Berg aangegeven nu echt te stoppen met acquisitie activiteiten. Zeker in 
deze moeilijke tijd zal het lastig worden nieuwe adverteerders te vinden. Arie heeft met zijn inzet 
voor een aanzienlijke inkomstenbron gezorgd waarvoor veel dank. 
 
Dankzij de inzet van Elly Kuijt en Ton Koelemij zijn alle adverteerders ook voor 2014 weer 
benaderd. De resultaten van de adverteerders 2014  kunt u in het overzicht lezen. Nieuw is dat in 
2013 enkele adverteerders ook voor een redactioneel artikel in Nijkerk Nu hebben gezorgd.  
 
Wilco Klompenhouwer 
Coördinator advertenties 
  
De volgende adverteerders hebben in 2013 Nijkerk Natuurlijk gesteund met hun advertentie: 
• Albert Heijn. 
• Bokkers Catering. 
• Cummins 
• De Vries, Hout en Plaatmateriaal. 
• Gert Davelaar, Grondwerken, Landschapsonderhoud. 
• Van der Goot Opticiëns 
• Van Dasselaar 
• H. van den Burg, Grondwerken. (niet meer in 2014) 
• H. Muis & Zn., Hoveniersbedrijf. 
• Formido bouwmarkt. 
• ’t Kalkhok (niet meer in 2014) 
• Motivation 
• Natuurwinkel (niet meer in 2014) 
• Notarishuis Hoevelaken (niet meer in 2014) 
• Rabobank (sponsort de omslag van Nijkerk Natuurlijk). 
 
Overzicht opbrengst advertenties Nijkerk Natuurlijk uitgifte 2013 nr. 1 t/m 2013 nr. 4: 
 
€   900,00     Opbrengst advertenties 1/3 pagina. 
€    87,50      Opbrengst advertenties 1 pagina. 
€   207,00  Rabobank sponsor omslag 2012  
€ 1.194,50   Totaalopbrengst.  
 
 
IVN Nijkerk bedankt alle adverteerders voor haar ondersteuning van de uitgave van Nijkerk 
Natuurlijk 
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BOOMFEEST 
 
Boomplantdag 20 maart 2013 
 
Boomplantdag met als thema "Bomen maken gezond" 
is weer voorbij. 
Bomen die geplant werden waren de Spaanse aak 
(Acer campester Farlake's) en de struiken waren 
Clethra alnifolia ( schijnels). 
Langs de plantplaats de Einthovenhof liggen 2 stroken 
plantsoen en daar moesten slechte berken en 
verwilderde struiken gerooid worden. Deze 
werkzaamheden alsook de voorbereidingen voor het 
planten werden voortvarend uitgevoerd door 
hoveniersbedrijf Sight landscaping. 
Het was op de plantdag erg koud, maar gelukkig droog. 
De jeugdige planters hadden daar geen moeite mee en 
plantten vol overgave en met plezier. 
 

Na de opening van de plantdag door 
wethouder G. Horst werden door 
leerlingen van groep 7/8 van basisschool 
de Hoeksteen de vlaggen gehesen. 
Daarna moest de wethouder de laatste 
boom in het plantgat zien te krijgen. 
Met behulp van een aantal leerlingen en 
enkele plantsoenwerkers kregen ze het 
toch voor elkaar. 
De plantgaten moesten natuurlijk 
volgegooid worden en de steunpalen 
mochten niet ontbreken. 

 
De jonge plantertjes kregen ook hulp van een aantal 
leerlingen van het Groenhorstcollege en ook juf 
Grethe deed dapper mee met het planten van de 
diverse struiken. 
Na afloop van het planten kregen alle leerlingen wat 
te drinken en een versnapering voor het harde 
werken. 
Het was een geweldige morgen en iedereen ging 
tevreden weer naar school, werk en huis. 
Er werden natuurlijk foto's gemaakt en mijn buurman 
Peter heeft er een filmpje van gemaakt, wat 
ontzettend leuk is geworden. 
 
Namens het boomfeest commité 
 
Astrid Jaarsma, Tiny Meersma, Riet van Bokhorst en Jan Smits (Coördinator) 
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Verslag IVN-landschapsbustochten Nijkerk 600 
 
IVN Nijkerk (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) heeft op 16 mei 2012 positief 
gereageerd op de oproep van Stichting Nijkerk 600. Deze oproep aan de Nijkerkse organisaties e.d. 
was er met name op gericht evenementen aan te dragen die voor en door de Nijkerkse bevolking 
zouden worden verzorgd in 2013. Dit in het kader van de viering van 600 jaar stadsrechten. 
IVN Nijkerk heeft een plan ingediend voor het verzorgen van vijf (5) landschapsbustochten met 
historische VAD-bussen van de Stichting Veteraan Autobussen (SVA). Het voorstel werd positief 
beoordeeld en de benodigde gelden werden overgemaakt. 
Er werd een tocht uitgezet door de vier landschapstypen die Nijkerk rijk is. Deze route is uitgereikt 
aan iedere deelnemer op een dubbel A4-formaat met toelichting. 
Op uitgebreide schaal zijn posters en raambiljetten in de drie kernen opgehangen. De media 
hebben er wel aandacht aan besteed maar tamelijk laat. 
  
De landschapsbustochten werden gepland op de zaterdagen 27 april, 25 mei, 22 juni, 24 augustus 
en 28 september 2013. 
Enige dagen voor de eerste tocht kwam het bericht dat de VAD-bus om technische redenen was 
afgekeurd. De vervangende bussen waren niet of gebrekkig voorzien van geluidsinstallaties. 
Bovendien was het lage comfortniveau voor de veelal oudere deelnemers niet aangenaam. De 
VAD-bus bleef niet beschikbaar. Dit resulteerde in het afnemen van vier bussen i.p.v. vijf, wat niet 
goed viel bij SVA. Later werd de reactie van SVA door haar betreurd. 
 
De eerste tocht trok twaalf (12) belangstellenden, de tweede 35, de derde 42, de vierde ook het 
maximum van 42 en toen was de vijfde tocht reeds overboekt met 80 personen. 
Een aanvraag voor een financiële bijdrage voor vier extra bustochten werd gehonoreerd en op korte 
termijn gepland. Deze zijn verzorgd op de zaterdagochtenden van 12 en 19 oktober en 2 en 9 
november. Het aantal deelnemers bedroeg respectievelijk 45, 41, 45 en 53. De aantallen konden 
groter zijn vanwege de grotere, moderne, comfortabele bussen die bovendien goedkoper waren 
dan de SVA-bussen. Dat was ook de reden dat IVN Nijkerk besloot een vijfde extra 
landschapsbustocht te organiseren vanwege opnieuw een forse overboeking op de vierde bustocht. 
De allerlaatste, de tiende bustocht met 37 deelnemers, is gehouden op zaterdag 16 november jl. 
Daarmee is deze attractie het langstlopende evenement geworden van het feestjaar 2013 en is het 
aantal deelnemers daarmee gekomen op 394 totaal.  
 
Op drie plaatsen werden de deelnemers uitgenodigd een bijzonder landschapselement te 
bezoeken. In landwinkel De Maaneschijn werd een pauze gehouden. De reacties van de 
deelnemers waren onverdeeld positief: men wist niet dat Nijkerk zo’n mooie en rijke 
cultuurhistorische omgeving heeft. 
  
Het succes van de landschapsbustochten heeft het bestuur van IVN Nijkerk doen besluiten een 
voorstel van de busexcursiegidsen Arie van den Berg en Leendert de Boer over te nemen om ook 
in 2014 een aantal landschapsbusexcursies te verzorgen. 
 
Arie van den Berg 
 
IVN NATUURWERKGROEP BUNSCHOTEN. 
 
Dagelijks: 
- Elke dag werden door Aart Vermeer allerlei meteorologische metingen gedaan (luchtdruk, 
luchtvochtigheid, minimum en maximum temperatuur, winststerkte en windrichting, neerslag) en 
vastgelegd met daarnaast de grondwaterpeilmetingen (1x per week) van de grondwatermeter op de 
Oude Pol aan de Westdijk in Bunschoten/Spakenburg. 
 
Maandelijks: 
- Elke maand wordt een vogelinventarisatie gehouden bij de plasjes van het waterwinningterrein 
van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten/Spakenburg. Dit vindt elke eerste zaterdag van de 
maand plaats vanaf 9.00 uur tot minstens 10.00 uur. In 2012 werden er in totaal 9872 vogels, 
gemiddeld 823, geteld met 83 soorten vogels. In vergelijking met de elf voorgaande jaren waren er 
dit jaar 5 nieuwe soorten: Roerdomp, Kleine Canadese Gans, Groenpootruiter, Roodborsttapuit en 
Geoorde Fuut. In de twaalf en een half jaar dat er wordt waargenomen zijn er 145 vogelsoorten 
gezien. De bijeenkomsten werden in 2013 bijgewoond door gemiddeld 13 personen die afkomstig 
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zijn uit Bunschoten, Nijkerk, Ermelo, Nijkerkerveen, Putten, Amersfoort, Hoogland, Hoevelaken, 
Blaricum, Soest, Soesterberg, Zeist en Baarn. 
- Van de vogelinventarisatie en de grondwaterpeilmetingen wordt een overzicht elke maand 
bijgehouden en door Aart Vermeer geplastificeerd opgehangen op het publicatiebord bij de 
Palendijk aan de Oude Pol (Westdijk). 
 
Tweemaandelijks: 
- Aan het einde van de even maanden verschijnt de Nieuwsbrief die aan alle IVN-ers van de 
afdeling Nijkerk (eventueel uitgeprint) en verdere belangstellenden digitaal wordt toegezonden. 
 
De Nieuwjaarreceptie van de gemeente werd door Wim bijgewoond op woensdag 2 januari. 
Aangezien Wim al om 19.05 uur aanwezig was, was hij de eerste aanwezige die om half acht het 
gemeentebestuur kon begroeten en de beste wensen op natuurgebied overbrengen namens de 
IVN Natuurwerkgroep Bunschoten. De burgemeester sprak zijn bewondering uit voor de 
gerealiseerde oeverzwaluwenwand en wethouder Rita van de Groep bedankte de IVN 
Natuurwerkgroep Bunschoten voor alles wat deze deed voor de natuur in Bunschoten. 
 
Stappenteller aan steenuilen-nestkast geplaatst: Op zaterdag 12 januari hebben Joop en Wim in 
de stal van Bort Harmen Koelewijn aan de Fokjesweg een stappenteller geplaats bij de steenuilen 
nestkast die daar vorige maand is opgehangen. Aart Vermeer heeft een stappenteller omgebouwd 
tot een apparaat dat meet wanneer de steenuil de nestkast ingang passeert. Zo kunnen wij zien of 
de steenuil gebruik maakt van deze nestkast. Aart heeft zijn vinding voorzien van een 9 meter lang 
snoer, zodat wij op de grond staand de meter kunnen aflezen en op nul stellen. De steenuil heeft 
daarna geen gebruik meer gemaakt van de nestkast.. 
 
Vebowand Bunschoten (voorheen Bunschoter Wand).  
De ‘natuurlijke’ oeverzwaluwenwand in Bunschoten is in 2012 omgebouwd tot een betonnen 
oeverzwaluwenwand met daarin voorgeboorde nestingangen. Op zaterdag 13 april 2013 werd met 
behulp van vele vrijwilligers van IVN Nijkerk en de Ganzenflappers uit Eemdijk de hele wand in orde 
gemaakt zodat er aan het einde van de dag een wand stond aan 140 meter lengte die plaats biedt 
aan 1108 paartjes oeverzwaluwen om er te nestelen. Op maandag 6 mei kwamen de eerste 
oeverzwaluwen aan de wand. Het eerste legsel betrof 110 paartjes, het tweede legsel eind juli 
betrof 166 paartjes. Al met al kwamen er ongeveer 1000 jonge oeverzwaluwen aan de wand tot 
uitvliegen. 
 
Nestkasten: In het voorjaar van 2013 werden door Joop Nijhof en Aart Vermeer de nestkasten 
binnen de ring Vivaldiweg-Bachlaan gecontroleerd, gerepareerd en waar nodig vernieuwd. Voor het 
eerst heeft er afgelopen jaar een boomkruiper in gebroed. Ook in het najaar werden de kasten 
schoongemaakt en gerepareerd. 
 
Inventarisatie Steenuilen en navraag Kerkuilen: De inventarisatie gebeurde dit jaar in maart door 
Wim Smeets en Joop Nijhof. In totaal werden 5 kerkuilenterritoria en 9 steenuilenterritoria 
vastgesteld. Voor het tweede jaar broedde een ransuil bij van Halteren aan de Groeneweg. De 
vorig jaar geplaatste nestkast bij Bort Harmen Koelewijn werd niet benut. 
 
Koningslied in versierde buurt op 26 april: De jongste kinderen van de Groen van 
Prinstererschol bekeken op 26 april de bloeiende bomen in de straatjes in de versierde buurt van 
hun school. Deze straatjes vormen een onderdeel van het bomenpad vanuit deze school, ingericht 
door de IVN Natuurwerkgroep Bunschoten. De tulpenbomen stonden allemaal vol in bloei. 
Aangekomen bij een plantsoentje, kregen de kinderen een verrassing in de vorm van oranje 
roomsoesjes, aangeboden  door een ‘koning in koningsmantel’. Daarop brachten de kinderen het 
hun op school aangeleerde koningslied ten gehore, ten overstaan van vele buurtbewoners.  
 
Wim Smeets ontvangt Koninklijke Onderscheiding: Op initiatief van Carla Vintges heeft Wim 
Smeets op zaterdag 27 april de versierselen ontvangen als Lid van de Orde Oranje-Nassau. Toen 
burgemeester van de Groep de Koninklijke onderscheidingen op de vrijdag daarvoor uitreikte, was 
Wim op Lesbos in Griekenland. Per telefoon deelde vrijdagmiddag de burgemeester Wim (in het 
vliegtuig zittend) mede dat hij de volgende dag de medaille aan hem zou uitreiken, hetgeen 
geschiedde. 
 
Najaarsvergadering: De najaarsvergadering op dinsdag 17 september 2013 was bij Wim Smeets 
thuis. Van deze vergadering heeft Carla een uitvoerig verslag gemaakt dat iedereen is toegestuurd. 

6 maart 2014 
5 van 15 



Bij deze vergadering was een stagiaire van de IVN Natuurgidsencursus aanwezig. Zij en een 
collega hebben later de bomenles bij de Groen van Prinstererschool meegedaan. 
Leden werven: Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bij publicaties over de IVN Natuurwerkgroep 
Bunschoten wordt vermeld dat men dringend om nieuwe leden verlegen zit. Peter en Jantine gaan 
een werving-advertentie op de lokale kabelkrant plaatsen. 
De IVN Natuurwerkgroep kan sowieso best nog wat leden gebruiken om de doelen die men zich 
heeft gesteld uit te kunnen voeren.  
 
De waterstand van de plasjes van Vitens aan de Westdijk wordt vanaf 25 juni 2008 geregeld 
worden door Wim Smeets of Joop Nijhof. Sindsdien is het watertekort in de plasjes verleden tijd. 
Het aantal broedvogels op dit terrein breidt zich elk jaar verder uit. In 2013 is slechts twee keer 
water bijgevuld. Daarna heeft de overvloedige regenval voor een goed niveau gezorgd. 
 
Eigen Website www.ivn-bunschoten.nl: Peter van der Wijst houdt deze website bij met 
waarneminggegevens, wandelgegevens klompenpad en watermetergegevens. Tevens kan men 
daar de nieuwsbrief en andere nieuwtjes nalezen en bekijken. 
 
Natte Fietstocht leerlingen Jongelingschool: Op donderdag 6 mei sloten de leerlingen van de 
Dr. P, Jongelingschol het pilotproject over de kijk op de polder via de 4 brillenmethode van de IVN 
Natuurwerkgroep Bunschoten af met een fietstocht door de polder. Het werd een natte tocht, 
ondanks het prachtig in bloei staande fluitenkruid. De tocht ging via de schapenboerderij van Van 
Halteren aan de Groeneweg naar het informatiebord Leesbaar Landschap aan de Bontepoort waar 
Carla Vintges uitleg gaf. Daarna via Eco Plus aan het Nekkeveld en Joop Nijhof met een uitleg over 
weidevogels weer kletsnat naar huis. Helaas lieten veel leerlingen dit laatste onderdeel links liggen 
en verkozen om op tijd weer naar school terug te keren. 
 
Vogelkijkpunt tijdens de jaarlijkse fietstocht aan de vooravond van de Bunschoter Boeren- 
en Beestenboel. Op vrijdag 24 mei heeft de IVN Natuurwerkgroep tussen 17.00 uur en 20.45 uur 
een vogelkijkpunt ingericht bij de jaarlijkse fietstocht die behoort bij de BBBB dag. Deze keer werd 
het vogelkijkpunt ingericht ten westen van Eemdijk. Hier kwam de fietsroute langs en kon de 
belangstellenden een blik op weidevogels worden geboden door middel van telescopen. Marijke 
Langhorst was vanuit Putten gekomen om met behulp van twee telescopen van IVN Nijkerk hulp te 
bieden. Een veertigtal fietsers maakten gebruik van deze mogelijkheid en staken hun verwondering 
over deze manier van vogels kijken niet onder stoelen of banken. Ook veel kleintjes keken 
verwonderd door een telescoop en vroegen zich af waar die vogel dan wel zat. Al met al een 
geslaagde avond. 
De natuurwerkgroep krijgt een financiële vergoeding voor deze bijdrage aan de BBBB-dag.  
 
IVN-kraam op de BBBB dag in Bunschoten. Op zaterdag 25 mei stond Anneke Oudejans met de 
kraam van IVN op de Bunschoter Boeren en Beestenboel dag. Zij werd geassisteerd door Carla en 
Iris, terwijl Jantine voor de inwendige mens zorg droeg. De kraam trok veel belangstelling en 
daarmee werd IVN weer eens onder de aandacht van het grote publiek gebracht. 
 
Groenschool bezoekt Vebowand Bunschoten op 4 juli: Op donderdag 4 juli bezochten 
leerlingen van groep acht van de Groen van Prinstererschool de Vebowand Bunschoten om daar 
de oeverzwaluwen te bekijken. Aan deze wand broedden intussen meer dan 100 paartjes 

oeverzwaluwen. Door het feit dat er 
daar veel jonge vogels te zien waren 
door prachtige telescopen, werd het 
bezoek een succes. Carla en Jantine 
gaven uitleg over de bermbloemen uit 
de buurt van de wand. 
 
Taart voor de vogeltellingen: Op 
zaterdag 7 december, bij de 150e telling 
in 12 ½ jaar, kreeg de vogeltelgroep een 
taart aangeboden van de Vogelwacht 
Utrecht. Deze taart werd na afloop van 
de telling bij een kopje koffie genuttigd 
bij Wim thuis. 
 
Vebowand winterklaar gemaakt: door 
Aart, Joop en Wim is de 
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oeverzwaluwenwand helemaal ongeschikt gemaakt voor de ijsvogel en winterklaar voor de 
oeverzwaluwen. In september, oktober en december zijn alle 1108 nestgaten schoongemaakt en tot 
op 2 cm afgevuld met scherp zand (stoepen zand). Daarna zijn er afdekdoppen op geplaatst van 
Styrodur en 2 cm dik. Al deze doppen zijn door Joop thuis gemaakt uit grote platen Styrodur. Voor 
het schoonmaken en opvullen van de nestgangen zijn telkens andere en verbeterde 
gereedschappen gemaakt zodat de werkzaamheden steeds vlugger en makkelijker gingen. Al met 
al was het aan de wand ongeveer 20 uur werk voor drie personen. 
Eind maart 2014, als de ijsvogel elders al lang en breed broedt, worden de doppen verwijderd en 
opgeslagen voor volgend jaar en is de wand gereed voor de oeverzwaluwen. 
 
Bomenpaden worden opnieuw bekeken en bijgewerkt: Op donderdag 22 augustus kwamen 
Jantine, Carla en Wim bijeen om de Bomenpaden te bespreken. Resultaat van deze bijeenkomst: 
Mede ingegeven door het feit dat in de gemeente Bunschoten een groot aantal bomen op de lijst 
staat om gekapt te worden en om het Bomenpad Groen van Prinstererschool nieuw leven in te 
blazen heeft de IVN Natuurwerkgroep Bunschoten het op zich genomen om de bestaande 
bomenpaden na te lopen en te verbeteren. Daarnaast wordt er een aantal nieuwe bomenpaden 
ontwikkeld voor andere scholen. Uiteindelijk moet dit dan uitmonden in een bomensnoer door de 
hele gemeente Bunschoten waarin alle bomenpaden aan elkaar worden gekoppeld. 
 
De jaarafsluiting werd in 2013 op 20 december gehouden vanaf 20.00 uur bij Wim  thuis. Het werd 
een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes waarbij ervaringen werden uitgewisseld, de stand 
van zaken van de oeverzwaluwenwand kwam voorbij, het bomenpaden-project voor de 
basisscholen evenals de financiële situatie. Peter en Wim vertoonden via een beamer foto’s van de 
eigen omgeving en van de reis naar Sri Lanka in 2013.  
 
Wim Smeets 
 
GIDSENWERKGROEP/EXCURSIES 
Coördinator: ad interim Irene Olde Meule 
 
 
NATUURFOTOGRAFENWERKGROEP 
In 2013 is de FWG 12 keer bij elkaar geweest. De locatie is vanaf februari 2013 de Visburg gelegen 
aan de Watergoor. De Visburg kan, dankzij de goede samenwerking met IVN, gehuurd worden  van 
de Hengelsportvereniging Hoop op Geluk. Na een jarenlang coördinatorschap van Leendert de 
Boer heeft Wilco Klompenhouwer hem opgevolgd. 
 
Medio juni 2013 is in het gebouw van de gemeente Blekkerserf een permanente tentoonstelling 
geopend met foto’s van Nijkerk en omgeving. De tentoonstelling werd gefinancierd uit het potje 
kunstbudget van de gemeente. 
 
De externe promotie van IVN en de FWG is gerealiseerd door een maandelijks publicatie in de 
krant Nijkerk Nu, periodieke plaatsing gedurende de weekends  op de lokale kabelkrant en 
plaatsing van foto’s op de IVN website. Daarnaast zijn er regelmatig artikelen en foto’s geplaatst in 
Nijkerk Natuurlijk.  Veel leden van de FWG zijn ook actief in andere werkgroepen van het IVN. 
 
De bronsttijd in oktober was aanleiding voor een excursie naar het nationale park De Hoge Veluwe. 
 
In november is de jaarlijkse onderlinge fotowedstrijd georganiseerd. Het ledenbestand van de FWG 
blijft stabiel met circa 18 leden 
 
Wilco Klompenhouwer 
 
KRUIDENTUIN 
Coördinator Marijke Langhorst                
               
 
Nadat we op 25 februari de plannen voor het komende seizoen besproken hadden, zijn we op 18 
maart weer begonnen in de kruidentuin. 
We konden oude stalmest krijgen van Nico van Mispelaar op de Veenhuis en Jan Gorris en Peter 
Langhorst hebben dit opgehaald en verspreid in de tuin. Het is vooral bij de buxus ondergespit om 
deze extra weerstand te geven in de strijd tegen de schimmel. 
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Op deze morgen werd ook een zaailing van 
de rode beuk uitgegraven door Bouw 
Bulderweg en meegenomen om op de 
kwekerij verder te worden opgekweekt als 
eventuele vervanger van de rode beuk die er 
zo slecht aan toe is.  Dit alles onder het 
toezicht van de heer A. den Dikken van de 
gemeente Nijkerk. Voor de fotograaf moesten 
wij  
kruidenvrouwen nog poseren bij de oude beuk 
met de uitgegraven zaailing, maar deze foto 

hebben wij nooit gezien. 
Omdat het in de natuur maar niet warmer wilde worden en we in de tuin niet veel konden doen, zijn 
we naar de boerderij van Nico van Mispelaar 
geweest om hem te bedanken voor de mest. We 
hebben zijn koeien bekeken nog met echte 
hoorns in een Hollandse grupstal waar ook 
ruimte gemaakt was voor de pasgeboren 
lammetjes en hun moeders. Nico houdt schapen 
van het ras Blauwe Texelaar die gevlekt zijn en 
zich makkelijk hechten. We hebben genoten en 
konden ons moeilijk losmaken, maar mogen 
altijd weer terugkomen van Nico. 
Op 8 april kwam Wilma Rozenboom, die in 
Amersfoort de natuurgidsencursus volgt, ons 
helpen. Als stageplek had zij de kruidentuin 
uitgekozen en zij heeft het hele seizoen 
meegeholpen. 
Op 6 mei waren de meeste kruiden gezaaid en kwamen inmiddels ook al boven de grond. 
Door de langdurig kou hebben we de basilicum pas eind mei kunnen zaaien. 
Van een aardige bezoekster kregen wij een grote plant echte kervel uit haar eigen tuin ter 
aanvulling op de uitgespitte planten. 
Op 3 juni kwam Ank Latté in het kader van een snuffelstage voor de natuurgidsencursus een 
ochtend meewerken. Zij vond het een ontspannen en inspirerende ochtend en bedankte Anneke, 
Bep, Léonie en Iris hartelijk voor alle informatie. 
In juli was de tuin weer op zijn mooist, maar na hevige onweersbuien eind juli zijn we druk geweest 
om de neergeslagen kruiden op te binden zodat het er weer aantrekkelijk uitzag. 
Er is regelmatig geplukt en dan vooral van de soepkruiden. Twee buitenlandse vrouwen kwamen 
ons eigengebakken koekjes brengen als dank voor de kruiden die zij vaak gebruikten. 
Tussen 19 en 25 augustus zijn helaas de dieven ook weer actief geweest in de tuin en hebben vele 
planten uitgespit en meegenomen. Anneke heeft duidelijke bordjes gemaakt met de tekst: "hier 
stond een tijmplant, nu gestolen". 
Op 31 augustus was er weer een geslaagde open dag met veel bezoekers en rondleidingen. 
Op 20 september zijn we ter lering en vermaak naar de Dr. Vogeltuinen in Elburg geweest. We 
hebben gezien hoe van de wortel van de Echinaceae pillen worden gemaakt ter verhoging van de 
weerstand. Een interessant bezoek. 
16 December zijn we voor de laatste keer in de tuin geweest om het laatste blad te verwijderen. 
Tijdens onze koffiepauze in het tuinhuis hebben dieven de fiets van Bep gestolen. We worden 
kennelijk in de gaten gehouden en zullen dus nog voorzichtiger met onze spullen moeten omgaan.  
Dit was een nare afsluiting van een zeer goed seizoen. 
 
Marijke Langhorst 
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LANDSCHAPSBEHEER 
De werkgroep Landschapsbeheer heeft het afgelopen jaar weer op diverse locaties haar 
visitekaartje afgegeven.   Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en waar mogelijk speelt deze 
werkgroep hier op in. 
Onze werkgroep heeft nieuwe mensen zien komen en enkele zien vertrekken. Onze groep bestaat 
nu uit 15 tot 20 vrijwilligers en 5 scholieren die de maatschappelijke stage bij ons willen volgen.   
Daarnaast hebben wij het afgelopen najaar ook voor het eerst  kennis mogen maken met een 
bedrijf  Cummins dat  vanuit maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  haar diensten heeft 
aangeboden aan IVN Nijkerk. Zij  helpen de werkgroep landschapsbeheer  2 dagen per jaar in het 
landschap.  
 
Januari  
Er is gewerkt op het vogeleiland. Eind januari hebben we met de werkgroep een Elzen wal afgezet 
op de Veenwal.  Naast koffie en een versnapering  kon er openhaardhout meegenomen worden.  
Februari  
Fruitbomen snoeien aan de Slichtenhorsterweg  gelijk weer een klusje voor de komende winter 
meegekregen. Tevens weer elzen wezen afzetten in Nijkerk. 
Maart 
Meegedaan met de landelijke opschoondag  ook nu weer in samenwerking met Hoop Op Geluk. 
Eind maart in het buitengebied houtwal aangeplant en  oude bomenrij opgeknapt. 
 
April  
Assistentie verleend bij het werk aan de Oeverzwaluwenwal in  Bunschoten. 
 
Mei t/m september   
De werkgroep is met zomerreces.  Achter de schermen zijn de coördinatoren al weer druk in de 
weer  met de voorbereidingen voor:  
• Landelijke natuurwerkdag 
• Introductie Cummins 
• Cursus snoeien Hoogstamfruitbomen. 
• Nijkerk in ’t groen 
• Voorbereiden infomiddag maatschappelijke stage met diverse organisaties.  
• Adviezen geven aan burgers en buitenlui. 
Oktober 
Vooroverleg over  het snoeien van de knotwilgen aan het Appelpad 
November  
2 november landelijke natuurwerkdag. Hiervoor te gast bij de fam. Korner. Wilgen knotten aan het 
appelpad samen met de knotploeg van IVN Barneveld. 
December 
Werkzaamheden verricht op het vogeleiland.  
Nieuwe werken bezocht  
Advies gegeven aan de werkgroep Bunschoten-Spakenburg. 
Weer een jaar ouder en wijzer. Gelukkig ook dit jaar geen ernstige ongevallen meegemaakt tijdens 
de werkochtenden. 
In cijfers  
 

Aantal werkdagen  12  
Aantal verschillende deelnemers 75 
Stagiaires maatschappelijke stage 10 
Aangeplante struiken en bomen 750 
Mtr  ‘elzenwallen 200 m1 

Gesnoeide knotwilgen 100  
Gesnoeide fruitbomen  15 
Aantal vrijwilligers uren ±400 

 

 
Het jaar zit er weer op Moe, voldaan en dankbaar dat we voor veel mensen actief en educatief 
zinvol onze vrije tijd besteed hebben.  
Met dank aan alle vrijwiligers: zonder jullie kunnen we niets. 
 
Rien Loman 
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Nijkerk Natuurlijk 2013. 
En ook dit jaar zijn er weer 4 kwartaalbladen uitgebracht. Weer in het ons vertrouwde A5-formaat 
maar nu in kleur. We zijn weer terug bij drukkerij Fokker en dat bevalt goed. 
Ik geloof dat ik wel kan zeggen dat we een mooi blad uitbrengen. We krijgen regelmatig 
complimenten, dus ik ga er vanuit dat we op de goede weg zijn. 
Helaas maken we ook fouten en dat is dit jaar ook gebeurd. Een vermelding van adverteerders in 
alfabetische volgorde die niet alfabetisch was, vermelding van de fotograaf bij een voorbladfoto 
vergeten, tegen de afspraak in een foto voor het voorblad selecteren die niet van de FWG komt. We 
hebben dan ook met schaamrood aan het bestuur beloofd dat dat niet meer zou voorkomen. 
 
Het redactieteam bestaat nu uit 4 personen. In alfabetische volgorde Marijke Bakker, Janny Bosma, 
Mia van Marsbergen en ondergetekende. 
Marijke verzorgt de notulen voortkomend uit onze vergaderingen. We zijn blij met haar want haar 
vragen en opmerkingen stemmen ons tot nadenken en daar komen goede dingen uit voort. Is dat 
het enige dat ze in de redactie doet? Ja, en dat is genoeg want vergeet niet dat ze ook de 
scholenwerkgroep coördineert. 
Janny, onze hoofdredactrice. Nog zo iemand waar we, vooral ik, blij mee zijn want het correctiewerk 
neemt zij grotendeels voor haar rekening en de kruimeltjes blijven voor mij over, beheert het 
artikelenbestand en zorgt ervoor dat ze geplaatst worden en bij Mia terecht komen. 
Mia verzorgt de lay-out. Dat doet ze geheel zelfstandig. Wij kijken de proeven na, coorigeren 
misschien nog een klein beetje, maar je kan eigenlijk wel zeggen dat wij daar geen omkijken naar 
hebben. Of wij blij met haar zijn? Reken maar. 
En dan ik nog. Voor mij blijven de restjes liggen. Budget opstellen, jaarverslag schrijven, een beetje 
corrigeerwerk, ruzie maken met fotografen en artikelschrijvers, contacten naar buiten etc. 
 
Ik kan rustig stellen dat we een fijn team hebben. Ik geniet van de onderlinge contacten en de 
vergaderingen hebben een prettige sfeer en dat is belangrijk in een team, nietwaar? 
 
Naast de redactie zijn er nog meer mensen die werkzaamheden verrichten voor NN (niet Nijkerk 
Nu). 
Arie van den Berg verblijdt ons regelmatig tijdens de vergaderingen met medelingen uit het bestuur. 
En, omdat ie er toch is, ook met meedenken. Arie, dank je wel voor je inbreng. 
Hilda Blom die er ieder kwartaal weer voor zorgt dat de bladen gedistributeerd worden onder de 
bezorgers, of met de post verstuurd worden en ook een wijk zelf bezorgt. Hilda, we kunnen niet 
zonder mensen als jij, hartelijke dank. 
De bezorgers. Ik ga ze niet allemaal noemen. Hun namen zijn terug te vinden op blad 2 van NN. 
Ook zonder de bezorgers kunnen wij niet. Ik moet er niet aan denken al die bladen zelf overal te 
moeten brengen. Dames en heren, van harte bedankt voor jullie werk. 
 
Jaap Schaap 
 
PLANTENWERKGROEP 
Coördinator: Marlies Roelofs 
Geen verslag ontvangen 
 
PUBLICITEIT 
De aankondigingen voor de excursies die door IVN Nijkerk werden georganiseerd, zijn voor 
plaatsing toegestuurd aan de Nijkerkse weekkranten, naar omroep Nijkerk en Nijkerk Nieuws. 
Indien gewenst werd het persbericht ook toegestuurd naar de weekkranten in  Putten, Barneveld, 
Bunschoten, Amersfoort, Vathorst en in Nijkerkerveen. De excursies werden ook  in Nijkerk 
Natuurlijk en op de website van het IVN geplaatst. Ook op enkele websites gericht op inwoners van  
Nijkerkerveen en Hoevelaken werden de excursies onder de aandacht gebracht. De 
excursieberichten werden redelijk goed in de plaatselijke kranten,  tv-agenda en nieuwssites 
vermeld, waardoor er ook niet-leden aan de excursies hebben deelgenomen.  
Ook de Nijkerkse VVV werd geïnformeerd over de activiteiten van IVN. De excursies werden 
vermeld op de website en geplaatst op de VVV-nieuwspagina in de Stad Nijkerk. 
 
Verder is er publiciteit gegeven aan de Boomfeestdag, de activiteiten van de IVN-winkel en aan het 
programma van de winteravonden en diverse activiteiten van de werkgroep Landschapsbeheer, 
waaronder de jaarlijkse natuurwerkdag in november. 
Trees Gorris 
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Met ingang van 1 januari 2014 heeft Trees haar werkzaamheden als contactpersoon naar de 
verschillende media en relaties helaas beëindigd. Trees hartelijk dank voor je inzet in de afgelopen 
jaren. 
Het nieuwe IVN-lid Irene Olde Meule heeft met ingang van genomen de datum de werkzaamheden 
van Trees overgenomen. Irene hartelijk welkom bij voorbaat dank voor je geweldige inzet, ook als 
coördinator van alle inkomemde e-mail berichten op secretaris@ivn-nijkerk.nl en info@ivn-
nijkerk.nl. 
 
 
SCHOLENWERKGROEP 
 
Een terugblik  om met nog meer plezier vooruit te kijken naar wat komen gaat. 
De werkgroep heeft  in het afgelopen jaar weer levendige excursies voor de jeugd kunnen 
organiseren. Het  doel om de kinderen vooral natuurervaring op te laten doen, vergezeld van 
educatie,  kwam tijdens de wandelingen, in  hele concrete observaties en onderzoekpogingen, 
ruimschoots tot haar recht.  
Veel scholen  uit  Nijkerk en omgeving hebben hier op enthousiaste wijze gebruik van weten te 
maken.  Zoals b.v. in de eerste weken van  april de reigerexcursie op landgoed Oldenaller. Hiervoor  
werden t.a.v.  groep  7 en 8 maar liefst  15 groepen  met in totaal 367 leerlingen opgegeven.   
Eind mei/begin juni  was de excursie Waterdiertjes zoeken  voor  kinderen uit groep 5 en 6. Ook 
daarvoor toonden  zelfs 16  groepen  met wel  389 kinderen hun interesse. 
En tot slot meldden zich voor onze  Herfstwandeling op landgoed Oldenaller  13 groepen met 312 
kinderen uit de onderbouw. 
Deze herfstwandeling was in voorgaande jaren in het Hoevenlakense Bos, doch het leek ons het 
proberen waard om deze  ook eens op Landgoed Oldenaller te doen.  Waar  de herfstwandeling in  
2014 zal gaan plaats vinden,  zal later bekend worden.  Maar hierdoor is een vergelijking van beide 
locaties een realiteit geworden.   
Alles bij elkaar waren het bijzondere excursies, vooral door het niet ophoudende enthousiasme van 
de kinderen. Even leuk om te noemen: In totaal dus voor een “dikke duizend” kinderen. En daar 
doen we het met elkaar voor.  Al met al hebben de gidsen hiermee geweldig  en zeer nuttig werk 
verricht. Een waardevolle bijdrage voor onze liefde voor de natuur. 
 Zie hierover ook eerdere verslagen en leuke, aanstekelijke foto’s  over onze Reigerexcursie en de 
excursie  Waterdiertjes zoeken  op de website van IVN-Nijkerk e.o.  onder de link: Scholen. Er is 
veel  te zien en over te vertellen. 
De gidsen hebben zich  dit jaar tijdens de eerste 2 excursies nogal soepeltjes opgesteld.  Want er 
was  dit jaar veel  te doen rondom  60-jaar Stad Nijkerk. Er moest nog al eens geschoven worden in 
het rooster. Daarvoor zéker mijn dank, ook namens de scholen! En het was prettig steeds te 
merken dat ook de  betreffende scholen (dáár waar i.v.m. 60 jaar Stad Nijkerk en de daaraan 
gekoppelde onverwachts, aangeboden  activiteiten,)  nogal eens aanpassingen en /of wijzigingen 
nodig waren,  zij via email of telefoon,  fijn en prettig met ons hebben samen gewerkt.  Want dit  
vereiste van veel  betrokkenen,  en dat zijn er nog al wat voor wie met kinderen op pad wil, de 
nodige inzet.  Zodoende zijn met flexibiliteit en creativiteit alle excursies toch door gegaan. En 
kwam alles met de “vleugels”  ineen geslagen, net als reigers in de wintertijd, toch weer op z’n 
pootjes terecht! 
Maar hieruit is wel een  conclusie te trekken. Namelijk  dat als er méér natuurgidsen beschikbaar 
zijn, het wat  makkelijker zou gaan lopen.  Meldt u dus aan als (school)natuurgids!!  Voor deze 
prachtige activiteiten voor kinderen. De jeugd wil wel, graag zelfs, maar om er op uit te trekken en 
wat over de natuur aan de weet te komen hebben zij steun van natuurliefhebbers nodig.  
Overigens waren er dit jaar vanuit de regio Amersfoort wel 4 enthousiast  betrokken stagiaires bij 
onze excursies aanwezig.  Zij  waren op een speeddate- avond eind februari enthousiast geraakt 
om onze scholenexcursies eens mee te maken. Lees hierover  ook in N.N. of op onze  website. 
Over het algemeen was het weer naar omstandigheden redelijk te noemen.  Tijdens  de 
reigerexcursie bleek het nog steeds  winters, maar dat zorgde er  ook weer voor dat iedereen extra  
nieuwsgierig werd, om te weten hoever het met “het eieren broeden” boven in  de nesten er voor 
stond.  Alle excursies,  op één na,  het weer was dan ook stormachtig met veel regen, konden 
doorgaan. Deze hebben we gelukkig nog kunnen  verzetten  naar een later tijdstip.  Wel  was  het 
jammer dat een paar gidsen bij Landgoed Oldenaller een keer tevergeefs op een groep hebben 
gewacht.  En helaas, kon een groep op het allerlaatst niet mee doen wegens het ontbreken van 
voldoende begeleiders.  Maar de kinderen waren steeds zo gemotiveerd dat dit soort hindernissen 
ondertussen tot het verleden behoren. 
Ondertussen ben ik hiermee bijna aan het einde van dit jaaroverzicht gekomen. 
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Omdat de herfstwandeling van  oktober via de website nog geen speciale aandacht heeft gekregen, 
zal dit jaarverslag begeleid worden van enige foto’s;  ook weer door gidsen gespot. Dit alles om een 
indruk van deze excursie compleet te maken. Zie m.b.t. deze herfstexcursie  ook het verslag, 
vergezeld van kindertekeningen door  leerlingen van de Oranje Nassau school en geschreven door  
Anneke Oudejans,  in het laatste nummer van Nijkerk Natuurlijk. 
Natuurmonumenten, beheerder van Landgoed Oldenaller, liet  mij later via een e-mail nog weten, 
dat het luidruchtige werken met groot materieel  op het landgoed Oldenaller  heus incidenteel was.  
Dat betreffende  werkzaamheden in dit najaar afgerond moesten zijn, en zeker het landgoed ten 
goede zou komen. Maar dat het hen wel speet, dat deze werkzaamheden  onze excursies enige 
beperking oplegden.  Dus ook die hindernis  kunnen we achter ons laten.  
En zo kunnen we dus weer verder vooruit  kijken naar nieuwe activiteiten en excursies voor de 
kinderen van alle basisscholen uit Nijkerk e.o.  
Dan wens ik u allen nog vanaf  deze plaats  een mooi en natuurlijk 2014. 
 
Marijke Bakker 
 
VLINDERWERKGROEP  
Het wordt al een traditie. Ieder jaar starten we het seizoen met een vergadering bij Jan en Janny 
Bosma en worden heerlijk verwend door Janny. Het was 12 februari. 
 
De landelijke vlinderdag was op 2 maart, in de Junushoff in Wageningen. 
 
Op de Holk, de Kievitslanden “Broekbos”, de 
Koperweg en de Bonte Vos bij Zwartebroek hebben 
we onze monitoringroutes (bijna) elke week 
gelopen. Het vlinderseizoen begint 1 april en duurt 
tot 1 oktober. Ook de Heetkamp op Oldenaller 
proberen we elke week te lopen. 
 
Voor Natuurmonumenten Harderhoek hebben we, 
naast de monitoringroute, 1 gebiedje in Harderbroek 
en 1 in de Kievitslanden geïnventariseerd op 
vlinders en libellen. Henk (en Lydia) hebben een 
keer in de Kievitslanden gekeken naar sprinkhanen 
op verzoek van NM. 
 
Eind juli en begin augustus tellen we de eitjes van het gentiaanblauwtje op de Kruishaarsche heide. 
Het aantal eitjes en gentiaanklokjes was vorig jaar weer minder op het plot daarom hebben we dit 
jaar besloten om met elkaar het hele heitje door te lopen en zoveel mogelijk alle eitjes en 
gentiaanklokjes te tellen. 
 

10 augustus hadden we een gezamenlijke excursie met 
het KNNV NoordwestVeluwe naar Meijendal. Dit jaar was 
het georganiseerd door een paar leden van onze 
vlinderwerkgroep. Henk had een gids geregeld, die ons 
alle mooie plekjes heeft laten zien. Een zeer geslaagde 
dag. En het was weer gezellig. Volgend jaar gaan we weer 
samen op excursie. 
 
Het werd na een koude start toch nog een heel mooi 
vlinderseizoen. Het was het jaar van de vele oranje 
luzernevlinders. Ze zijn op alle routes gezien.  
 

En op sommige plekken ook veel landkaartjes. 
Alle waarnemingen zijn doorgegeven aan de betreffende organisaties. 
 
Lydia Berghuis 
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VOGELWERKGROEP 
Algemeen: 
De vogelwerkgroep telde in 2013 totaal 29 leden. Twee keer is er een vergadering geweest; op 18 
februari en 23 september bij één van de leden thuis en werd door resp. 12 en 11 personen bezocht.   
Beide vergaderingen werden afgesloten met een diaserie/ film door Wim Smeets over de Donau 
Delta en Dobrodsja in Roemenie. 
Excursies: 
• 10 maart “Toppers kijken” Enkhuizen met 8 personen. 
• 05  mei excursie Lepelaarsplassen met 8 personen. 
• 2 excursies geleid voor belangstellend publiek i.v.m. Vogel3daagse 2013 
 
Verslag activiteiten: 
Weidevogels:  
Coördinatoren: Janoh de Groot en Gerrie de Gooijer. 
 
Totaal zijn er 91 nesten beschermd waarvan er 76 zijn uitgekomen.  
(2012: 68 broedgevallen waarvan er 33 zijn uitgekomen)  
Het is een duidelijk dat het resultaat dit jaar aanmerkelijk beter is dan vorig jaar. 
Er is een voorbereiding van vernatting vanaf september en de bedoeling dat deze concreet wordt 
deze winter.  
Dit zal hopelijk bijdragen voor betere tijden voor de weidevogels. 
Of  daar dan nog bescherming nodig is horen we t.z.t. 
Mogelijk hoeft er dan alleen geteld en geïnventariseerd te worden. 
 
Steen-en kerkuilen;  
Coördinator: Henk en Bertus van de Burg en Jelle de Jong. 
Kerkuilen:.  3 broedend aangetroffen (normaal 7). Slecht broedseizoen omdat er te        
                    weinig muizen zijn 
Steenuilen: 13 broedend aangetroffen met totaal 10-12 jongen. 
 
Zwaluwen 
Huiszwaluwen:  Coördinator Ed van Diermen. 
16 adressen bezocht en totaal 37 nesten geteld. Zelfde aantal al in 2010. 
 
Boerenzwaluwen; Coördinator Jelle de Jong  
12 nestjes onder bruggetjes geteld en 7 op de geplaatste hulpstukjes. 
Dit jaar minder boerenzwaluwen. 
Gierzwaluwen: vacant 
 
Watervogeltelling (van Sovon) 
Toon van de Wolfshaar heeft ook dit jaar watervogels voor Sovon geteld. 
 
Telpost Schuitenbeek: Coördinator Hanneke Bronkhorst 
In 2013 is weer 12 x (3de zaterdagen van de maand) alle soorten vogels geteld. 
De telpost Schuitenbeek werd steeds door 4 tot 10 personen bezocht. 
2013 werden 2 nieuwe soorten geteld, sijs en grasmus. 
Aantal soorten per keer minimaal 24 en maximaal 39 soorten geteld.  
Aantal soorten totaal op deze post gezien (vanaf 2009) 102. 
 
Inventarisatie Vogeleiland: 
Coördinator: Jelle de Jong 
Voorjaar een goed jaar gehad. Wel 70 nesten grauwe gans. De vos is weg.  
2 territoria blauwborst, grasmus en kleine karrekiet.  
In ieder geval meer dan 30 soorten waargenomen.  
Hanneke Bronkhorst 
Coördinator vogelwerkgroep IVN Nijkerk 
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Website IVN Nijkerk http://ivn.nl/afdeling/nijkerk 
 
In 2013 heeft ondergetekende het beheer van het Nijkerkse gedeelte van de landelijke IVN website 
overgenomen van Christa Smits. Christa heeft het te druk om het beheer erbij te doen, en zij heeft 
mij gevraagd (na overleg met Arie en Jaap) of ik coördinatorschap van de website op me wilde 
nemen. Ik heb hier uiteraard ja op gezegd. Voor mij is het een stukje verlenging van mijn werk, en ik 
vind het leuk om te doen.  
In het dagelijkse leven beheer ik met een aantal collega`s een groot computernetwerk bij ROC 
Midden Nederland, ik bouw en beheer in mijn vrije tijd websites van onder andere de fotowerkgroep 
van IVN-Nijkerk, de Wereldwinkel Amersfoort, Tandemtocht Visueel gehandicapten Amersfoort, het 
webgedeelte van IVN-Amersfoort en uiteraard mijn  eigen website. 
 
Wat hebben we zoals het afgelopen jaar gedaan met/voor de website: 
- Nieuwtjes geplaatst 
- Activiteitenkalender bijgehouden 
- Persberichten geplaatst 
 
Veel meer valt er eigenlijk ook niet te doen op de website, de lay-out staat vast, en daar kan weinig 
tot niets aan veranderd worden. Dus het is een kwestie van bijhouden. En daar zit hem nu net de 
crux. 
Wat zetten we op de website? Persoonlijk zou ik willen dat er meer op de website gezet word, maar 
hoe ver ga je? Nemen we artikelen op van verenigingen waar we intensief mee samenwerken of 
niet? Moeten we het maar een keer over hebben. Verder wordt er te  weinig content aangeleverd 
vanuit de werkgroepen. We halen nu de informatie die op de website gezet wordt uit de Nijkerk 
Natuurlijk, maar dat is naar mijn idee onvoldoende. Ik zou het liefste hebben dat content direct aan 
mij aangeleverd wordt, met een beschrijving van de activiteiten.  
 
Verder hebben we een standaardisatie van de e-mailadressen doorgevoerd. Geen privé adressen 
meer, maar alleen adressen die eindigen op @ivn-nijkerk.nl. Deze worden aan de achterkant 
gewoon doorgestuurd naar de juiste e-mailadressen. Alleen in de Nijkerk Natuurlijk moet dat nog 
doorgevoerd worden……. 
 
Wordt de site een beetje bezocht? 
In de PDF heb ik de statistieken van het afgelopen jaar bijgevoegd. Het is niet slecht, maar kan 
altijd beter.  
 
Verder is er weinig te vertellen. We hopen dat we dit jaar wat meer aangeleverd krijgen aan content 
zodat we de omgeving van Nijkerk nog beter op de kaart kunnen zetten. 
 
Ruud van Veenschoten 
 
IVN-WINKEL 
 
Zichtbare momenten waren de Nieuwjaarsreceptie van 19 januari, vervolgens de Algemene 
Ledenvergadering in februari. Op2e Paasdag heeft Robin Nellestein met de winkel gestaan bij het 
stoomgemaal en ook op Hemelvaartsdag 9 mei en 2e Pinksterdag 20 mei. 
Op Boerenmaandag 22 april had ik gelukkig hulp van Bertine en Naomi. Op de Vogeldag 11 mei bij 
het stoomgemaal waren weinig bezoekers. Samen met Iris Smeets en Carla Vintgens waren we bij 
de Bunschoten Boeren- en Beestenboel van 25 mei, op 8 juni aan het schilderen bij het 
stoomgemaal en op 29 juni tijdens de zomermarkt van Amaris Arkemheen en verder op 13 en 31 
juli en ook 10 augustus bij het stoomgemaal, op de fiets met de IVN-handel. Tijdens de 
Verenigingsmarkt was ik met Bertine en Martine ’s middag op het Plein met een best moeilijke quiz 
over opgezette dieren van Arie. Uiteraard was ik met hulp van de kruidenvrouw Leonie in de Open 
Kruidentuin op 31 augustus met boekjes, kruidenplantjes en jams van pruimen en blauwe 
bosbessen(helaas geen moerbeien dit jaar) 
Op 7 september Sleepbootdag bij het stadhuis en haventerrein met Rien Loman en Robin 
Nellestein, die het Landschapsbeheer promootten; daar konden kinderen zgn. bijenhotels zelf 
maken met bamboestokjes (van Henk v.d. Burg) die met een tie-wrap bijeengehouden werden, Iris 
assisteerde daar ook een uurtje. 
Monumentendag 10 september bij het stoomgemaal, de Dag van de Dijk op 21 september door 
Robin, 10 oktober dia-avond van Groei en Bloei samen met IVN en ook op 17 oktober. 
De laatste herfstdag bij het stoomgemaal was op 23 oktober. 
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De Kerstmarkt was dit jaar weer erg vroeg, n.l. 7 december! 
 Met behulp ban veel dames die een of twee keer een uur achter de kraam stonden om kransen en 
kerststukjes te slijten, die we met 10-12 dames bij Anke v.d. Hoef de dag ervoor in haar atelier 
hadden samengesteld. 
Het was gezellig en er was op de markt ook veel interesse voor onze vereniging en we hebben veel 
verkocht. Zodoende kon weer een mooi bedrag voor de clubkas aan de penningmeester worden 
overgemaakt. 
Dank aan de vele IVN-ers die voor de Kerstmarkt spullen leverden om te verkopen, zoals  
gedroogde appeltjes, berkenstammen, vogeltaartjes, pindapoppetjes enz.. 
 
Anneke Oudejans 
 
Besluit 
Het bestuur dankt alle coördinatoren voor het schrijven en redigeren van hun werkgroepactiviteiten 
over 2013. Zij wil met nadruk haar waardering uiten voor de vele voorbereidingen, vergaderingen 
en afwikkelingen die gepaard gaan met het echte werk: educatie geven aan een breed publiek over  
natuur en landschap en daar zelf het meeste plezier aan beleven. 
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