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JAARVERSLAG 2014 
 

Met een zeker gevoel van trots presenteert het bestuur van IVN Nijkerk het jaarverslag over 

2014. 

 

BESTUUR 
 

Moeilijke start 

De eerlijkheid gebied te zeggen dat het er aanvankelijk niet best voor stond en dat donkere 

wolken zich samenpakten boven onze vereniging. In het jaarverslag van 2013 werd er 

immers onder de kop ‘Bestuurscrisis’ geschreven dat de aftredende bestuursleden ‘niet 

geslaagd waren in het vinden van kandidaten voor een van de vacatures’ en ‘ook van de 

leden komen geen spontane meldingen’. Voor velen was de verrassing dan ook groot dat 

tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2014 er gekozen kon worden voor een 

bestuur van zeven deskundige, gemotiveerde leden. Sommigen hadden moeite met de 

samenstelling van dit bestuur en kozen ervoor, ondanks de democratische gang van zaken 

de vereniging te verlaten.  

 

Nieuw elan 

Dat alles is gelukkig achter de rug en met grote zorgvuldigheid is het ledenbestand, de 

donateurs en het relatiebestand in een geheel nieuwe online ledenadministratie 

ondergebracht. Ook de financiële administratie werd totaal vernieuwd en in hetzelfde 

systeem van e-boekhouden geplaatst. Beide onderdelen, die onverbrekelijk met elkaar 

verbonden zijn, hebben de penningmeester en de secretaris een ongelooflijke hoeveelheid 

tijd gekost, vaak dagen achtereen. Maar nu staat er dan ook iets waar de vereniging jaren 

mee vooruit kan. Een huzarenstukje! 

 

Positief saldo 

Het nieuwe bestuur ging het jaar 2014 in met een door de ALV geaccepteerd begrotings-

tekort van in totaal € 1.335, =. In het financieel verslag dat u in dit jaarverslag aantreft is dit 

tekort niet terug te vinden maar is omgezet in een positief saldo van € 1.820,=. Een knap 

staaltje van de betrokken werkgroepen zoals de IVN-winkel, de werkgroep Landschaps-

beheer, de Scholenwerkgroep en de werkgroep Advertenties. 

 

De leden Eghard Kouwenhoven en Jan Smits, die samen de kascommissie vormen, hebben 

op 25 februari 2015 de boekhouding zorgvuldig gecontroleerd en in orde bevonden. Zij 

hebben aangegeven de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2015 te adviseren de 

penningmeester decharge te verlenen. 

 

Groeiend ledenbestand 

Was het aantal leden enkele maanden na de Algemene Ledenvergadering tot een dieptepunt 

gedaald, inmiddels is door de activiteiten van diverse bestuursleden het aantal leden groter 

dan bij de start, zelfs groter dan het ooit geweest is. Per 1.1.2014 telde de vereniging 139 

leden, per 31.12.2014 was dat gegroeid naar 142. Een toename van 3 leden lijkt niet veel 

maar in deze periode hebben 24 leden hun lidmaatschap opgezegd, deels een natuurlijk 

verloop zoals verhuizingen en overlijden, deels uit onvrede. Het bestuur heeft 27 nieuwe 

leden kunnen verwelkomen, een nog niet eerder vertoond succes in één jaar.  
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37ste Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2014 

De belangstelling voor deze ALV was groot. Aanwezig waren 44 leden, inclusief twee 

bestuursleden, en 2 donateurs. Totaal 46 personen.  

Gekozen kon worden uit een voortzetting van het huidige bestuur van twee personen of een 

geheel nieuw bestuur van zeven personen. De twee bestuursleden gaven aan dat bij 

voorkeur voor optie twee, zij niet in functie zouden blijven. Vooraf aan de stemming bleek 

dat enkele personen met een voorkeur voor de eerste optie een aantal machtigingen van 

niet aanwezige leden hadden verzameld. Dit buiten medeweten van het bestuur. Hoewel de 

machtigingen bij de stemming werden toegelaten, koos de vergadering op democratische 

wijze in meerderheid voor optie twee.  

 

 

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 

 

Naam   Functie    Sinds   Aftredend  

Arie van den Berg voorzitter                           2014      2017 

Leendert de Boer lid                                         2014      2017 

Elly Kuijt  aspirant penningmeester  2014      2017 

Rien Loman  lid     2014      2017 

Gijs Moesbergen penningmeester ad interim  2014      2017 

Irene Olde Meule secretaris ad interim  2014      2017 

Willem Oosterhof lid     2014      2017 

 

Bestuursvergaderingen 

In de periode april 2014 tot en met maart 2015 kwam het bestuur ten huize van de 

voorzitter achtmaal bijeen en het dagelijks bestuur driemaal. Tussentijds vond veel 

onderling overleg plaats. Alle contacten en vergaderingen verliepen in een positieve, 

constructieve sfeer. 

 

Coördinatorenvergaderingen 

Onder leiding van Rien Loman, bestuurslid, vonden er  vier coördinatorenvergaderingen 

plaats. De opkomst was matig, de sfeer goed en opbouwend. 

 

IVN Regio Veluwe 

Samen met nog zeven afdelingen vormt IVN Nijkerk het samenwerkingsverband Regio 

Veluwe. Onze voorzitter vertegenwoordigt daarin IVN Nijkerk. Zoals iedere regio heeft ook 

Regio Veluwe een afgevaardigde in de IVN Landelijke Raad, het hoogste orgaan binnen de 

Vereniging. Onze voorzitter neemt die taak ook waar. 

 

Externe relaties 

Jarenlang is door de voorzitter geduldig gewerkt aan het leggen en onderhouden van 

contacten met externe relaties zoals de Gemeente Nijkerk, de Provincie Gelderland en het 

Waterschap Vallei en Veluwe. Stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen in Nijkerk 

worden in nauwe samenwerking met Natuur- en Milieuzorg Noordwest Veluwe gevolgd. 

Daarnaast wordt samengewerkt met KNNV Amersfoort, KNNV Harderwijk en Vogel-

bescherming Noord Veluwe. 

Het lidmaatschap van Gebiedscoöperatie O-gen heeft nog niet gebracht wat het bestuur er 

van verwachtte maar dat zou in 2015 kunnen veranderen. 
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Extra vermeldingen 

Door de samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland aan het Cultuurhistorisch 

Fietsboekje wordt IVN Nijkerk daarin en op de informatiepanelen vermeld. Als gevolg van 

de intensieve samenwerking met Nabij Producties staan naam en logo van IVN Nijkerk 

vermeld in de tweede druk van de Nijkerkse Prentenatlas. 

 

WERKGROEPEN en ACTIVITEITEN 
 

Algemeen 

Ook in 2014 hebben de werkgroepen zich met hun gespecialiseerde activiteiten en kennis 

niet onbetuigd gelaten in Nijkerk. Hiermee blijft gevoel van liefde voor de natuur, de drang 

om de kennis hierover uit te dragen en hun betrokkenheid bij de vereniging.  

 

Afscheid 

Kort na de ALV van 26 maart 2014 heeft de coördinator van IVN Natuurwerkgroep 

Bunschoten te kennen gegeven afscheid te nemen van IVN Nijkerk en toe te treden tot IVN 

Eemland. Dit vanwege onoverkomelijke bezwaren tegen personen en de gang van zaken 

binnen IVN Nijkerk. Veel van de werkgroepleden, woonachtig in Bunschoten en Soest, zijn 

hem daarin gevolgd. De coördinator heeft nog gedurende 2014 kopij aangeleverd voor 

Nijkerk Natuurlijk in de vorm van Vogelkoppen.  

Op de Bunschoter Boeren- en BeestenBoel 2014 heeft de Winkel van IVN Nijkerk traditie 

getrouw haar steentje bijgedragen. 

 

Welkom 

De Hoogstambrigade heeft gevraagd een samenwerkingsverband aan te gaan met IVN 

Nijkerk. Het bestuur heeft daar een hartelijk ‘ja’ op geantwoord. Zie verder onder het kopje 

HOOGSTAMBRIGADE. 

 

Advertenties 

Het advertentiebestand wordt gekenmerkt door stabiliteit in het aantal deelnemers. Er 

vallen adverteerders af wegens zakelijke omstandigheden of omdat gekozen wordt voor 

een ander goed doel. Anderen komen erbij omdat ze persoonlijk worden benaderd en onze 

vereniging willen steunen. De opbrengst van de advertenties is een meer dan welkome 

bijdrage in de kosten van de uitgifte van ons verenigingsblad Nijkerk Natuurlijk.  

Het bestuur dankt alle adverteerders voor het plaatsen van hun advertenties. 

 

Momenteel steunen de volgende bedrijven onze vereniging met een advertentie: 

Rabobank Randmeren: sponsort de omslag 

Albert Heijn, supermarkt 

Bast Driedorp, benzinestation: iedere getankte liter levert IVN Nijkerk 2 cent op 

Bokkers Catering, cateringbedrijf 

Cummins Turbo Technologies  

Van Dasselaar, Loodgietersbedrijf en Doe-Het-Zelf-adviescentrum 

Formido Deco Bouwmarkt 

Van der Goot Opticiens (en verrekijkers) 

Gert Davelaar, Grondwerken en Landschapsonderhoud 

Motivation Office Support, MOS Select en MOS Events. 

Inmiddels heeft Nabij Producties te Nijkerk een advertentie geplaatst zodat het aantal  

adverteerders totaal 11 bedrijven telt. 
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Boomfeestdag 

Op 12 maart 2014 werd de landelijke boomplantdag gehouden en uiteraard deed het 

boomplantteam IVN Nijkerk ook weer mee. Dit jaar was het thema: “Kiezen voor bomen”. 

De gemeente Nijkerk had als plantplaats een deel van de van Goghlaan uitgekozen en 27 

leerlingen van groep zeven van de Dalton-Corlaerschool kwamen planten.  De basisscholen 

De Appelgaard uit Appel en de Maranathaschool uit Nijkerk waren helaas niet in staat deel 

te nemen.  

Begonnen werd met het hijsen van de vlaggen: de IVN-vlag, de boomplantdag vlag, de 

gemeentevlag van Nijkerk en de Nederlandse driekleur. Zoals altijd vonden de kinderen dit 

een leuk en half-plechtig moment. 

Daarna hield wethouder G. Horst een praatje over het belang van groen en jeugd en werd er 

door hem, samen met een aantal leerlingen, een grote boom geplant: de sorbes aria 

magnifica, een meelbessoort. Toen dat voor elkaar was, gingen alle leerlingen aan de slag 

met planten. Er werden ook struiken geplant en wel lonicera (kamperfoelie) en chaenomeles 

(dwergkwee). 

Zoals ieder jaar waren ook dit keer de leerlingen erg enthousiast. Toen het tijd was om 

terug te gaan naar school waren ze met moeite te stoppen. 

Na het plantwerk kregen alle leerlingen van de plantsoenendienst Sigma een potje met een 

viooltje erin en van de gemeente Nijkerk een fietsbel met kompas. 

Het was opnieuw een geslaagde boomplantdag. Iedereen genoot, mede door het goede 

weer. 

 

Mede namens het boomplantteam Tiny Meersma, Riet van Bokhorst en Astrid Jaarsma, 

 

Jan Smits, coördinator 

 

Communicatie/publiciteit 

Elke vereniging en dus ook  IVN Nijkerk moet publiceren om een groter publiek  te bereiken  

met de aangeboden activiteiten en excursies. 

Het blijft erg moeilijk om alles op het juiste moment gepubliceerd te krijgen, maar het is ons 

toch gelukt om redelijk veel aandacht te krijgen  in diverse media. 

De activiteiten van  IVN Nijkerk werden vermeld in de kranten “ Nijkerk Nu” en de “ De Stad 

Nijkerk”. Daarnaast publiceerden we ook op de kabelkrant, bij de VVV in Nijkerk en werden 

soms zelfs via radio Nijkerk FM genoemd. Ook de Gelderse Natuur en Milieu 

Federatie(GNMF) publiceerde onze activiteiten op haar website. En natuurlijk publiceerden 

we veel op onze eigen website. 

In de zomer van 2014 liep het helaas even niet zoals  het gemoeten zou hebben. Ik was 

afwezig en had alle artikelen van activiteiten en excursies  in één keer naar de media 

gestuurd en erbij vermeld op welke data deze gepubliceerd moesten worden. 

De media dacht daar kennelijk anders over en publiceerde alles in één keer. Dit had helaas 

tot  gevolg dat er bijna geen opkomst was bij de zomeractiviteiten. 

Daarnaast hadden we wat moeite om foto’s te verkrijgen van onze activiteiten. Dit omdat ze 

niet in ons bezit zijn. Hierbij dus nog even een oproep: mocht u in het bezit zijn van een foto 

van een activiteit of excursie  van IVN Nijkerk en deze mag  gepubliceerd worden (eventueel 

met naamsvermelding), dan zien wij ze graag tegemoet komen. Dit gaat ons hopelijk helpen 

nog meer mensen naar de IVN Nijkerk te halen. U kunt deze versturen naar secretaris@ivn-

nijkerk.nl 

Er valt dus nog veel winst te behalen in 2015.  

Irene Olde Meule, coördinator 
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Excursies en gidsenwerkgroep 

Bij veel mensen is  IVN Nijkerk bekend vanwege  haar natuurexcursies. Voor onze 

vereniging een belangrijke vorm van educatie. De gidsen en vrijwilligers binnen  onze 

werkgroepen brengen hun liefde voor de natuur over aan de deelnemers. Het afgelopen jaar 

hadden we een gevarieerd aanbod van excursies. Het aantal deelnemers per excursie was 

nogal divers het varieerde van 2 tot 46 personen. Een en ander hing onder andere samen 

met de publiciteit. We hadden afgelopen jaar 486 deelnemers, waarvan 71 kinderen. 

 

 

Hiernaast staat een overzicht van de excursies 

van 2014. Daarnaast werden ook de open dag 

van de kruidentuin en de kerstmarkt goed 

bezocht. 

Ondanks de mooie opkomst dit jaar beginnen 

we wat krap in ons natuurgidsenbestand te 

zitten. We zouden graag meer excursies willen  

aanbieden. 

Daarom wederom de oproep: kent u een leuk 

gebiedje en weet u  er het een en ander over te 

vertellen, schroom dan niet en meld je 

gewoon aan. Samen kunnen we dan kijken hoe 

we dit naar buiten kunnen brengen. 

De aankondigingen van deze excursies staan 

in  ons kwartaalblad  “Nijkerk Natuurlijk”, op 

de website van  IVN Nijkerk en op de 

kabelkrant. Ook wordt er sporadisch wel eens 

één op de radio via Nijkerk FM gemeld. 

Wij zijn als groep dit jaar 2 maal bij elkaar 

geweest. Op 25 juni en op 22 oktober. Dit om 

kennis te maken en het programma van 2015 

te bepalen. 

En Ja! Het heeft veel opgeleverd. Er komt in 

2015 weer een prachtig programma aan! 

Mocht u nog wensen hebben voor excursies 

die we nog niet doen, geef het gewoon door 

dan kijken we wat we nog kunnen realiseren. 

 

Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik 

om alle IVN gidsen te bedanken voor  hun 

inzet gedurende het afgelopen jaar. Ook voor 

jullie geduld om deze “nieuweling” wegwijs te 

maken binnen  IVN Nijkerk.  

 

 

Irene Olde Meule, coördinator  

 

 

 

 

Naam activiteit Deelnemers 

Wintergasten vogelexcursie 12 

Nieuwjaarswandeling 36 

Hulckesteijnsebos 

wandeling 18 

Publiekswandeling 20 

Boomplantdag 44 

Tekenlezing Ermelo 6 

Kootwijkerzand wandeling 15 

Landschapsbusexcursie 46 

Weidevogels vogelexcursie 5 

Landschapsbusexcursie 44 

Publiekswandeling 7 

Nachtvlinderparty 3 

Slootjevissen 20 

Kuierexcursie 11 

Cultuurhistorische fietstocht 4 

Slootjevissen 23 

Kuierexcursie 19 

Fietstocht reeën 29 

Vleermuis excursie 2 

Slootjevissen reservedag 2 

IVN Publiekswandeling 29 

Kuierexcursie 9 

Fietstocht Barneveldsebeek 3 

Excursie landgoed Gerven 10 

Kandelijke natuurwerkdag 40 

Landschapsbusexcursie 19 

Vogelbootexcursie 9 

Publiekswandeling 1 
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Fotowerkgroep 

De werkgroep heeft een eigenaardig jaar achter de rug. Na de bestuursverkiezing verkozen 

de coördinator en de werkgroepleden zelfstandig verder te gaan. De oud-coördinator 

Leendert de Boer besloot de werkgroep te steunen, echter niet als coördinator: dat had hij 

al dertig jaar gedaan. Ruud van Veenschoten stelde zich beschikbaar maar kwam er, 

woonachtig in Amersfoort en met een drukke baan, al snel achter dat het moeilijk voor hem 

was er op korte termijn een actieve groep van te maken. Enkele weken voor de ALV gaf hij 

aan deze functie neer te leggen. De continuïteit van deze werkgroep is na dertig jaar 

onderbroken. 

 

 

Hoogstambrigade 

In december 2012 is de hoogstambrigade Nijkerk officieel opgericht en het jaar 2013 is 

door de leden gebruikt om o.a. onder leiding van Landschapsbeheer Gelderland een 

uitgebreide cursus hoogstamfruit te volgen. Naast het actief onderhouden van fruitbomen 

bij particulieren en agrariërs geeft de werkgroep ook adviezen over onderhoud en aanplant. 

De werkgroep, onder leiding van coördinator Jos Korner, is onlangs toegetreden tot de 

vereniging IVN Nijkerk. 

 

 

Kruidentuin 

Op 11 februari zijn Anneke Oudejans, Léonie de Jongh, Bep Vink, Iris Smeets, Wilma 

Rozeboom en ik bij elkaar gekomen om de plannen voor het seizoen 2014 te bespreken. 

Een A4-tje vol met wensen en uit te voeren werkzaamheden was het resultaat.   

Op 17 maart zijn we gestart met schonen van de tuin. Eind maart is de voorgeweekte 

selderie en peterselie uitgezet en zijn lavendel, gamander en vlinderstruik gesnoeid. 

Begin april zijn er veel kruiden gezaaid en is de wijnruit en de salie teruggesnoeid. 

Door het warme voorjaar en de droogte moesten we 14 april al sproeien om het gezaaide 

een kans te geven. Helaas is het voor de peterselie niet gelukt en hebben we later plantjes 

moeten kopen om het bed toch nog gevuld te krijgen. 

Gedurende het seizoen is er weinig overlast geweest en wij vermoeden dat de aanwezigheid 

van Léonie 's avonds en de gesprekken over de kruiden met de aanwezige  jongelui een 

positieve bijdrage hebben geleverd. 

De buxus hagen zijn dit jaar weer geknipt en de schade door schimmel is niet veel erger 

geworden. We hebben 10 nieuwe buxus planten geplant ter vervanging van dode struiken. 

In het kader van het 80-jarig bestaan van de Nijkerkse Bijenhoudersvereniging is er op 12 

juni een bijenhotel geplaatst in de border naast de kruidentuin waar stokrozen, dropplant, 

Griekse alant, papaver en vingerhoedkruid jaarlijks bloeien. Om nog meer bijen te lokken 

heeft Anneke onder het bijenhotel phacelia gezaaid. 

Op 17 juni hebben wij 's avonds een rondleiding aan de plantenwerkgroep gegeven. Ieder 

vertelde iets over de kruiden uit een paar vakken en er waren drie soorten kruidenthee 

vers uit de tuin met kruidkoek. Het was nog moeilijk te raden welke kruidenthee men 

dronk. 

In de grote bak had Anneke courgette en pompoen geplant. De courgette werd regelmatig 

geplukt. 

Na een bezoek aan het Tabaksteeltmuseum in Amerongen kwam ik in het bezit van 5 mooie 

tabaksplanten die een plaats in de tuin gekregen hebben en tot eind december gebloeid 

hebben. Van het zaad, dat ik kreeg, hopen we in 2015 weer nieuwe planten te kweken. 
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25 Augustus waren alle buxus hagen geknipt. Een hele klus omdat ze zo laag zijn en aan drie 

zijden geknipt moeten worden, waar dan ook nog de kruiden tegenaan groeien. Het 

resultaat was goed en later werd duidelijk dat dood gewaande struikjes toch weer van 

binnenuit begonnen uit te lopen. 

30 Augustus was de jaarlijkse open dag van huize de Brink en de kruidentuin. Er is altijd 

veel belangstelling voor een rondleiding, de potten jam of voor zomaar een praatje.  

Omdat er niet veel moerbeien waren dit jaar heeft Anneke nog potjes gevuld met zelf 

geplukte, onbespoten pruimen en rabarber uit de kruidentuin. 

Van mensen die zeer begaan zijn met de kruidentuin en het bestaan er van een warm hart 

toedragen, ontvingen wij een schenking van € 50,- ten behoeve van de tuin.  

Op 20 september zijn wij naar het geologisch museum Hofland in Laren geweest, waar we 

van Iris een interessante rondleiding kregen over de geschiedenis van het leven op aarde, 

de kringloop van gesteenten, de invloed van de ijstijden op de vorming van het Gooi en de 

daarbij meegevoerde zwerfstenen. 

Op 1 december hebben we voor de laatste keer blad geruimd en viel het ons op dat er nog 

zo veel bloeide. Tabak prachtig roze, rucola zachtgeel en nog veel groen om van te plukken, 

Oost-Indische kers nog volop in bloei, slangenkruid blauw-paars en borage hemelsblauw. 

Koriander en kamille bloeiden voor de derde keer evenals het vlas. 

Het was een bijzonder jaar. Een warme winter, een vroeg, warm voorjaar, een zomer met 

alleen in augustus kou en veel regen en een warm najaar. De kruidentuin deed het er goed 

bij. 

 

Marijke Langhorst, coördinator 

 

 

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.   

Ook in 2014 hebben de medewerkers van Cummins  weer hun bijdrage mogen leveren aan 

het IVN. Tevens hebben we de  cursisten  van de Natuurgidsen Cursus IVN 

Amersfoort/Nijkerk een koude winterdag op bezoek gehad. 

 

Overzicht van activiteiten  

Januari   

Er is gewerkt op het Vogeleiland. Wilgen geknot aan de Slichtenhorsterweg.  

Februari  

Fruitbomen gesnoeid aan de Doornsteeg. Samen met Cummins gewerkt op de Kruishaarse 

Berg. 

Maart 

Sinds jaren zijn er weer vrijwilligers van ons naar de Gelderse natuurwerkdag geweest en 

zeer enthousiast teruggekomen. 

Meegedaan met de landelijke opschoondag, ook nu weer in samenwerking met Hengelsport 

vereniging Hoop Op Geluk. 

Eindelijk de gesnoeide wilgentakken kunnen verwerken aan het Appelpad. 
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April  

Werkgroep Bunschoten geholpen met de Vlindertuin aan de Bachlaan. 

Mei 

Bloemrijk grasveld ingezaaid aan de Spoorstraat. 

Juli  

18 en 19 juli  met 15 jongeren die maatschappelijke stage moesten doen gewerkt in het bos 

bij de Kruishaarse berg.  

September  

Meegewerkt aan MASplein (Stagemarkt voor middelbare scholieren in het Corlaercollege) 

Oktober  

Stilte voor de storm. 

November  

Samen met werkgroep Landgoed Appel de landelijke natuurwerkdag op Landgoed Appel 

georganiseerd. 

Boomgaard aangelegd aan de Spoorstraat. Riet gemaaid en Berken gekapt op vogeleiland, 

samen met medewerkers van Cummins. De volgende dag met de werkgroep verder gewerkt 

op dit eiland. 

December 

Landschapsbeheer Gelderland geholpen met vervolg actie Nijkerk in het groen. 

Muizenruiters gebouwd aan de Vrouwenweg in Nijkerkerveen.  

Meegewerkt aan Beursvloer Nijkerk. 

 

De coördinatoren zijn tussentijds druk geweest met contacten leggen en onderhouden en 

het adviseren van burgers, buitenlui en bedrijven. 

 

In cijfers  

Aantal werkdagen  16  

Aantal verschillende 

deelnemers 

± 80 

Stagiaires 

maatschappelijke stage 

25 

Bloemrijk grasveld  150 m2 

Mtrs.  elzenwallen 200 m1 

Vlindertuin opgeknapt 100m2 

Bos opgeknapt  20.000m2 

Moeras/rietgebied   10.000m2 

Gesnoeide knotwilgen 20  

Muizenruiters geplaatst 4 

Gesnoeide fruitbomen  15 

Aantal vrijwilligers uren ± 650  
 

 

We zijn dankbaar dat we ook in 2014 geen ongelukken tijdens onze werkochtenden hebben 

meegemaakt.  

Ook zijn we voldaan dat we voor veel mensen actief en educatief zinvol onze vrije tijd 

besteed hebben en mensen enthousiast hebben kunnen maken voor elkaar en voor de 

natuur.  

2014 is weer ten einde en er staat weer een uitdagend 2015 voor ons te wachten. 
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Met dank aan alle vrijwilligers; jullie hebben mogelijk gemaakt dat we in 2014 zoveel 

activiteiten hebben kunnen oppakken.  

 

Rien Loman, coördinator 

 

 

 
 

Nijkerk Natuurlijk 

Ook in 2014 heeft de redactie van Nijkerk Natuurlijk haar uiterste best gedaan een 

kwaliteitskwartaalblad uit te geven voor leden en donateurs, adverteerders en relaties. Uit 

de reacties hebben de redactieleden begrepen dat ze daarin geslaagd zijn. Dat motiveert 

hen! Om vier keer in een jaar een blad uit te geven heeft de redactie ook vier keer vergaderd 

en daarnaast een enorme hoeveelheid e-mailcorrespondentie moeten verwerken. De 

vergaderingen vinden altijd thuis plaats bij redactielid Janny Bosma, die als eindredacteur 

ook de verantwoordelijkheid heeft voor een juiste spelling van alle aangeleverde teksten.  

Steeds werd genoeg kopij aangeleverd om een blad te vullen van 28 of 32 pagina’s. Dat 

aantal heeft ook te maken met de hoeveelheid advertenties. De redactie is  blij met de 

advertenties want die komen tegemoet aan de financiële investeringen die ons Nijkerk 

Natuurlijk vraagt. 

De plaatsing van de advertenties, de verdeling van de teksten en de aangeleverde foto’s, 

kortom de lay out is het werk van Mia van Marsbergen. Zij weet op kunstzinnige wijze de 

inhoud van het blad zo vorm te geven dat het steeds prettig leesbaar is. 

 

Om precies te weten wat er tijdens de vergaderingen besproken en afgesproken is, maakt 

Marijke Bakker de notulen. En om aan de redactie te laten weten wat het bestuur voor 

informatie heeft, is de voorzitter van onze vereniging een deel van de vergaderingen 

aanwezig. 

Met de drukker, Renea Grafisch (voorheen Drukkerij Fokker) te Nijkerk, onderhouden we 

goede contacten. We zijn erg tevreden over de vlotte, correcte leveringen maar kritisch op 

de wisselende papierdikten. Nadat de NN’s bij Hilda Blom zijn bezorgd, zorgt zij voor 

verspreiding naar een tiental bezorgers die op hun beurt aan de slag gaan. De gehele 

planning en alle werkzaamheden zijn erop gericht Nijkerk Natuurlijk uiterlijk op de datum 

van de seizoenswisseling bij de leden en donateurs op de mat te laten vallen. 

Als coördinator heeft Jaap Schaap een aantal jaren leiding gegeven aan de redactie, 

schema’s opgesteld, contacten met de drukker onderhouden en opgewekt en met plezier de 

vergaderingen geleid. In het najaar was de tijd voor hem echter aangebroken dat hij aangaf 

deze taak te willen neerleggen. Het laatste nummer waarvoor hij de eindverantwoordelijk-

heid had, was de editie 2015-1. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor het coördinerende 

werk waarvan hij zich met veel gevoel van verantwoordelijkheid heeft gekweten. Voor de 

volgende nummers zal een nieuwe coördinator gezocht moeten worden.  
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Plantenwerkgroep 

In de loop van het seizoen mochten we twee nieuwe leden begroeten: Arjan Kalee en Will 

Klein Sprokkelhorst. Van twee actieve leden moesten we afscheid nemen; Carla Vintges en 

Lydia Berghuis. Ook namen afscheid de trouwe leden An Westerweel en Ype en Dineke 

Schreiber; dit vanwege hun leeftijd en afnemende mobiliteit. 

 

Dit jaar hebben we vanaf april iedere week op dinsdagavond met een afwisselend 

programma gewerkt, zowel binnen met determineren als buiten in het veld op steeds een 

andere interessante locatie. We zijn daardoor 21 keer bij elkaar geweest, dit in tegenstelling 

tot 2013 toen we iedere twee weken bij elkaar kwamen. Of we de wekelijkse bijeenkomsten 

zullen handhaven, moeten we nog bespreken want de opkomst per avond was gering. 

 

Alle inventarisaties zijn volgens afspraak opgestuurd naar Floron (Floristisch Onderzoek 

Nederland). 

 

Op  verzoek heeft de werkgroep bloeiende akkerranden in Nijkerk geïnventariseerd en 

daarmee € 250,= voor IVN Nijkerk ontvangen. 

 

Lucie Wessel,  coördinator 

 

 

Scholenwerkgroep 

Onze werkgroep heeft dit jaar weer in drie periodes excursies gerealiseerd voor de 

basisscholen van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. In volgorde hier onder genoemd: 

Reigerexcursies:  Voor 11  scholen met 11 groepen (dit waren 367 kinderen) De meeste 

groepen gingen fietsend  naar Landgoed Oldenaller  gelegen tussen Nijkerk en Putten.  

Natuurmonumenten  gaf ons hiervoor ook dit jaar weer toestemming.  

In tegenstelling tot  2013, toen het nog zo bar koud was in het voorjaar,  werden niet alleen 

de reigers maar ook wij als bezoekers,  getrakteerd op  een mooi en warm voorjaar. Het was 

plezierig te merken dat dit de reigers geen “windeieren” hadden gelegd. Via meegebrachte 

telescoop werd dan ook  door de kinderen  veel nieuw leven in de nesten waar genomen. 

Ook de natuur rondom het landgoed was volop in voorjaarstooi. Sinds 20 jaar stond de 

boomgaard naast de boerderij bij het landgoed weer in volle bloei. En de ooievaars  vlogen 

al af en aan. Ook de grote bonte specht, tjiftjaf, eekhoorn en de bruine en groene kikker 

lieten zich op dit landgoed zien. Ravennesten werden zelfs gesignaleerd.  En natuurlijk 

resten van dieren die het niet hadden overleefd, zoals een dood reigertje dat uit het nest 

was geworpen en een dode, oude bosmuis. Kortom voor de meeste kinderen  een zeer 

geslaagde excursie.   

Eén school moest helaas afzeggen. Nooit leuk als dat wat aan de late kant gebeurt, maar de 

wachtende gidsen kregen toen  een andere verrassing, namelijk  een groep van 7 reeën die 

voorbij kwam. Voor een school die zich had vergist in de wandeltijd,  konden we  op de 

valreep toch nog een oplossing vinden en de excursie  is met veel enthousiasme gevolgd. 

Deze werd zelfs door een van hun leerlingen beloond met een zelf gemaakt verslag voor 

onze website. Prachtig zo veel motivatie. 

Waterdiertjes zoeken:  Bij dit z.g. “slootje vissen”  gaven  13 scholen met  20 groepen zich 

op. ( dit werden uiteindelijk 436 kinderen) Blijkbaar een zeer gewilde “doe”- excursie.   Een 

school moest helaas afzeggen i.v.m. een zieke leerkracht ( volgend jaar beter, mogen we 
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hopen) en voor 2 scholen, die letterlijk hun excursie in het water zagen vallen, hebben we 

een nieuwe excursie kunnen realiseren. Veel kinderen namen zelf hun attributen hier voor 

mee. En ook onze lesbrieven hadden hun weg gevonden. Vaak geplastificeerd en al. Handig 

dat de kinderen dus ook de diertjes middels zulke kaarten  zelf konden “opspeuren”.   

 

Het was voor de Scholenwerkgroep een opluchting en een aanwinst dat 2 gidsen, die later 

dit jaar zouden slagen voor hun natuurgidsendiploma, mee konden doen  met deze 

excursies. Opluchting omdat we in eerste instantie niet zeker waren  of er genoeg gidsen 

zouden zijn. Een aanwinst omdat de nieuwe gidsen zo enthousiast hun inbreng gaven. 

PROFICIAT GIDSEN! Dit wil ik zeker ook in dit verslag nog eens gezegd hebben. 

Ook van dit slootje vissen konden we het een en ander op de website laten plaatsen. Een 

enthousiaste Lucas gr. 5 van school Holk had zelf op de p.c. een verslag gemaakt vol met 

waterdiertjes, en ook natuurgids Gerrie verraste ons wederom, nu met haar verslag voor 

onze website. De visnetjes hadden blijkbaar na jaren gebruik nog al wat te verduren gehad, 

dus zo doende zijn er dit jaar nog nieuwe aangeschaft. Volgend jaar zullen de overige netjes  

vernieuwd worden. Dat staat nu in de planning.  

 

Herfstwandeling:  Dit jaar weer gehouden in het Hoevelakense bos.  In totaal 13 scholen 

met 19 groepen wilden hieraan meedoen. ( dat werden dus uiteindelijk 405 leerlingen) 

Bijzonder en heel prettig was het dit keer te merken dat alle opgegeven scholen zich aan het 

door ons toegestuurde  rooster hielden. Bravo voor hen.  Een school  ( met 64 kinderen) had 

de wens de excursie vanaf  de Westerdorpstraat  te lopen i.p.v. de door ons gebruikelijk 

ingang bij de parkeerplaats. Dat vergde voor enkele gidsen wat extra tijd met vóór 

wandelen, maar zij waren ook best gemotiveerd om eens vóóraf te bekijken hoe het aan die 

kant van het bos met de natuur gesteld was i.v.m. onze excursieverwachtingen.  Het was te 

waarderen dat zij dit wilden realiseren.  En zo kwamen wij  er als natuurgidsen  achter, dat 

het als eenmalige poging had gekund. Eenmalig, want was het alle dagen prachtig weer, deze 

geplande excursie kon  niet doorgaan. Precies die middag werden de gidsen letterlijk 

weggespoeld door de enige storm met regen, onweer en bliksem van dit najaar. Om dan met 

kinderen op pad te zijn,  was een te groot risico. Een poging, omdat de gidsen door deze 

ervaring konden constateren dat,  door een combinatie van loopafstand en de manier van 

aanleg terrein, het niet zo geschikt  bleek  voor  excursies;  althans niet zoals wij als IVN-ers  

gewend zijn  die te geven. We hopen uiteraard dat deze school  het komend najaar  toch 

weer graag mee doet. Ter afwisseling is er n.a.v. deze wandeling een paddenstoelen quiz  

gekomen, waarmee kinderen via onze website hun kennis kunnen testen of opfrissen. Dus 

bij deze: Probeer ’t eens. 

Bollen planten: Tot slot dit najaar een onverwachtse vraag van de nieuwe basisschool De 

Koningslinde, die graag heel veel bollen in de tuin/groenstroken rondom hun gebouw  

wilde planten met de kinderen. Ook hier hebben een 4-tal gidsen aan mee kunnen doen. En 

de kinderen zullen het resultaat in het voorjaar gaan zien. Een mooi plan. Wie gaat er mee 

kijken hoe ’t er daar dán uitziet?  

Tot slot: Het afgelopen jaar hebben we vele malen verschillende dingen m.b.t. onze 

activiteiten op de website van IVN-Nijkerk kunnen plaatsen  en we hopen hiermee als 

scholenwerkgroep uiteraard  voor IVN-Nijkerk en omstreken,  een eigentijdse bijdrage te 

leveren om de natuur bij allerlei belangstellenden  onder de aandacht te brengen.  Zo hierbij 

nog even een zakelijk opmerking:  In 2015 zullen  de kosten per excursie van 10,- naar 

12,50 euro worden verhoogd. Op die manier kunnen ook de onkosten wat beter gedekt 

worden. Dit is al bekend bij de penningmeester van onze vereniging. 
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Marijke Bakker, coördinator  

 

 

Vlinderwerkgroep 

Het was de bedoeling dat de Vlinderwerkgroep op de Algemene Ledenvergadering op 27 

maart 2014 na de pauze een presentatie zou verzorgen over dagvlinders, maar door de 

spanningen bij de bestuursverkiezing werd daar vanaf gezien. Spontaan bood Willem 

Oosterhof, nieuw gekozen bestuurslid en specialist op het gebied van nachtvlinders, aan 

gezamenlijk een speciale vlinderavond te verzorgen. Daar gingen de leden van de 

Vlinderwerkgroep positief op in en als datum werd in goed overleg 23 april gekozen.  

De gezamenlijke presentatie op de 23ste  was mooi en leerzaam en de voorzitter sloot de 

avond af met de wens en verwachting dat deze samenwerking een vervolg zou krijgen. De 

volgende morgen (!) zegden de coördinator en enkele werkgroepleden evenwel hun 

lidmaatschap op;  

hun vlinderwerk zou op zelfstandige basis worden voortgezet. Gelukkig bleek later dat niet 

alle leden van de Vlinderwerkgroep hier blij mee waren. 

 

IVN Nijkerk telt momenteel helaas geen Vlinderwerkgroep meer. Maar wat niet (meer) is, 

kan natuurlijk wel (weer) komen! 

 

 

Vogelwerkgroep 

Algemeen: 

 

De vogelwerkgroep telde in 2014 totaal 28 leden. 

Twee keer is er een vergadering geweest; 

• op 17 februari en 22 september bij één van de leden thuis en werd door resp. 12 en 8 

personen bezocht.   

      Beide vergaderingen werden afgesloten met een prachtige diaserie/ film door      

      Wim Smeets van Hongarije. 

 Excursies: 

• 10 mei Lauwersmeergebied bezocht met 5 personen. 56 soorten vogels gezien. 

• 1 excursie naar de bronst van de herten op de Hoge Veluwe  

• 2 excursies geleid voor belangstellend publiek i.v.m. Vogel3daagse 2013 

Verslag activiteiten: 

• Weidevogels:  

Coördinatoren: Janoh de Groot en Gerrie de Gooijer. 
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• Het water is dit jaar van 55 naar - 35 NAP omhoog gebracht. Dit bracht heel veel 

vogels naar de polder. Doordat het zo nat was zijn ze later begonnen en zullen de 

resultaten niet helemaal waarheidsgetrouw zijn. Er zijn 76 nesten beschermd, 

waarvan er 65 zijn uitgekomen. 32 Kievit, 27 Grutto, 12 Tureluur, 3 Scholekster, 1 

Slobeend, 1 Krakeend. Ook andere waarnemingen zijn doorgegeven zoals Watersnip, 

Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart, Knobbelzwaan, Krakeend, Zomertaling, Kuifeend, 

Slobeend, Meerkoet en Bergeend. 

Doordat de belangen van enkele leden niet overeenkwamen met de afspraken zijn er 

enkele leden gestopt.  

In het gebied Zeldert zijn meer nesten gevonden dan anders. 

 

• Steen-en kerkuilen;  

Door een goede muizenstand in 2014 is het voor de uilen ook een goed broedseizoen 

geweest. Er is 1 kerkuilennest aangetroffen met maar liefst 10 eieren!.  

 

• Zwaluwen; 

De aantallen van de Huiszwaluwen waren stabiel t.o.v. 2013 na een jarenlange 

achteruit-gang. De aantallen broedende Boerenzwaluwen waren gelijk aan het aantal 

van 2013 

 

• Telpost Schuitenbeek: Coördinator Hanneke Bronkhorst 

In 2014 weer 12 x (3de zaterdagen van de maand) alle soorten vogels geteld. 

De telpost Schuitenbeek werd steeds door 3 tot 11 personen bezocht. 

2014 werden 4 nieuwe soorten geteld: Havik, Groenpootruiter, Bosruiter,Tuinfluiter. 

Aantal soorten per keer minimaal 25 en maximaal 40 soorten geteld.  

Aantal soorten totaal op deze post gezien (vanaf 2009) 107. 

 

 

• Inventarisatie vogels Vogeleiland:  Jelle de Jong en Ronald Huissen 

 

Met name 2014 hebben we wat terugval in de "rietzangertjes" = kleine karekiet, 

bosrietzanger, rietzanger en sprinkhaanrietzanger. 

Bovendien missen we al sinds de grote ingreep van het Waterschap in 2011 de 

Bruine kiekendief en de Waterral. 

We wijten dit aan het enorme aantal Grauwe ganzen dat op het eiland broedt (60 a 

70 paren). Het zijn agressieve vogels bij het nest en ze blijven er steeds met z'n 

tweeën bij. Dat is dus 140 ganzen en die eten al het jonge riet in het voorjaar op en 

walsen heel veel plat. Dat is voor veel andere vogels niet veilig. Pas als de ganzen in 

april het eiland hebben verlaten komt de rietgroei op gang. 

 

 

Hanneke Bronkhorst, coördinator  
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Website 

Uit de statistieken die regelmatig worden toegestuurd blijkt dat de nieuwe website van IVN 

Nijkerk goed wordt bezocht. Vooral de pagina activiteiten en die van de werkgroepen 

worden vaak geraadpleegd. Het aantal aangeleverde teksten met informatie door de 

coördinatoren van de werkgroepen en het bestuur was matig.  Ook werden vaak activiteiten 

gemeld die binnen een week of zelfs een paar dagen zouden worden uitgevoerd. Dat is te 

kort dag; een punt ter verbetering. Van de coördinatoren wordt verwacht dat zij kritisch 

blijven kijken naar het stukje over hun werkgroep zodat het actueel blijft. Ook dit is een 

punt dat meer aandacht verdient. 

 

Winkel 

De nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari was het begin van een nieuw winkeljaar en werd 

verzorgd door Bep Vink. Daarna volgde vanzelfsprekend op 27 maart de Algemene 

Ledenvergadering . Boerenmaandag was op 14 april, samen met Gerrie de Gooijer, Bep en 

mijn zusje achter de kraam met stekjes van allerlei soorten planten en kruiden. Een paar 

dagen daarna, namelijk op 18 april, stond de winkel met veel informatie over wilde bijen op 

de Bijendag in het Groenhorstcollege, samen met Bertine, Irene, Rien en Arie. 

Snel gingen we door naar 2e paasdag op 21 april: Stoomgemaal Hertog Reijnout, lekker 

warm naast de ketel en veel bezoekers, ook  aan onze winkeltafel. Op 23 april werd in de 

Wulfshoeve een IVN-lezing  gehouden over vlinders – de winkel was er. De Molen- en 

Gemalendag op 10 mei was helaas een regendag, gelukkig maken we dat niet vaak mee. Op 

17 mei deden we mee met de Vogelweek op het Stoomgemaal en beleefden we een run op 

de vogelspeldjes.  

En dan denk je dat je wel zo’n beetje alles meegemaakt hebt, maar de kraam op de 

Bunschoter Boeren- en BeestenBoel van 24 mei was wel bijzonder. Smeets had de kraam 

versierd met opgezette vogels en dat trok me toch een mensen! Carla en ik achter de kraam 

verdwenen bijna achter al die vogels.  

Robin Nellestein heeft dit jaar veel meegewerkt. Op 29 mei o.a. heeft hij de winkel op het 

Stoomgemaal verzorgd en ook op 9 augustus tijdens de Mini-stoomdag.  

De Open Kruidentuin werd gehouden op 30 augustus met alle kruidenvrouwen. Daar 

hebben we  jam verkocht; alle soorten smaakten goed, zei men. 

De Open Monumentendag  van 13 september met gratis toegang op het Stoomgemaal 

Hertog Reijnout trok veel bezoekers en gelukkig voor ons ook nog kopers .  

 

De laatste en grootste actie van de winkel is de jaarlijkse Kerstmarkt, nu al op 13 december. 

We stonden op het Verlaat met prachtige maar goedkope kerststukjes en kransen. Al die 

stukjes en kransen waren op vrijdagmiddag de 12e gemaakt door 14 dames, bij Anke van de 

Hoef thuis. Dames met groene vingers die eigen leuke potjes en schalen ter beschikking 

stelden en deze creatief opmaakten. Het was veel, werkelijk dozen vol. Bep maakte, zoals 

reeds jaren, de beroemde pindamannetjes, terwijl Bertine al enige jaren de gewilde 

berkenlichtjes meebracht, zelf gezaagd en geboord. We hadden een zeer gevarieerde 

spullenkraam, allemaal voor de sfeer en voor het IVN. Wel jammer dat er zo weinig 

Nijkerkers echt geïnteresseerd zijn. Toch hadden we, met dank aan vele trouwe klanten, een 

zeer goede omzet. Trouwens, het hele jaar was best gunstig, en dan zeg ik het voorzichtig. 

Iedere IVN’er die zich voor de IVN-winkel heeft ingezet, wil ik graag zeer hartelijk 

bedanken. 

 

Anneke Oudejans-Blüm, coördinator 
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Winteravondlezing 

Reeds jaren werkt IVN Nijkerk samen met Groei en Bloei Nijkerk bij het organiseren van 

een winteravondlezing in het Groenhorst college. Op 9 oktober 2014 was opnieuw een 

lezing gepland met een interessant onderwerp: ‘Klimaat in voor- en achtertuin’ en ‘Van 

tuinen, groene daken en verticale tuinen’. Helaas kregen we eind september bericht van 

Hein van Bohemen, de KNNV-specialist die de lezing zou verzorgen, dat hij om persoonlijke 

redenen verhinderd was te komen. Het contact met Hein is goed en hij wil graag in 

najaar/winter van 2015 komen. 

 

 

Extra’s 

In een drukke, volle tent hebben Anneke Oudejans en Elly Kuijt ’s morgens op 25 augustus 

de Vakantiespektakel-Doe-Dag voor de schooljeugd geholpen tot een succes te maken: 

aardappelvogels creëren en bijenhotels fabriceren. De belangstelling was heel groot. 

 

Op 29 augustus hebben Anneke Oudejans en Gerrie van de Brink in het kader van 

‘Vakantiespektakel’, namens IVN Nijkerk bij de Watergoorplas een middag slootjevissen 

verzorgd voor veel enthousiaste kinderen. 

 

 

Besluit 

Het bestuur van IVN Nijkerk dankt alle coördinatoren, werkgroepleden, gidsen en vrij-

willigers voor hun daadwerkelijke en praktische steun om de natuureducatie in Nijkerk en 

omstreken in 2014 te realiseren. 

 

Het bestuur dankt ook de donateurs en adverteerders voor hun financiële bijdragen om het 

werk van IVN Nijkerk mogelijk te maken. 

 

 

 

Namens het bestuur van IVN Nijkerk: 

 

Arie van den Berg, voorzitter 

Irene Olde Meule, secretaris 

Gijs Moesbergen, penningmeester 

 

 


