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JAARVERSLAG 2015 
 
 

IVN Nijkerk 
De vereniging IVN Nijkerk is een zelfstandige afdeling binnen de Landelijke Vereniging IVN en maakt 

deel uit van de Regio Veluwe met acht afdelingen. Vier keer per jaar komen bestuursleden van de 

regioafdelingen bij elkaar voor overleg, bespreken hun gezamenlijke belangen en bepalen hun 

standpunt ten aanzien van de plannen en ontwikkelingen van het Landelijk Bestuur. De Regio Veluwe 

heeft een van de bestuursleden van de afdelingen benoemd als afgevaardigde naar de Landelijke Raad. 

De Landelijke Raad controleert en initieert het Landelijk Bestuur. De voorzitter van IVN Nijkerk is 

benoemd tot lid van deze Raad. 

 

BESTUUR 
Bestuurssamenstelling 

Het verenigingsjaar 2015 van IVN Nijkerk kent een opmerkelijk begin: enkele weken na de con-

structieve Algemene Ledenvergadering en de prettig verlopen eerste bestuursvergadering legden de 

bestuursleden Willem Oosterhof en secretaris Irene Olde Meule hun functie om hen moverende redenen 

neer. Het secretariaat is dit jaar waargenomen door de voorzitter, Arie van den Berg en de 

ledenadministratie door de penningmeester ad interim, Gijs Moesbergen. Ellie Kroon heeft de 

notulering van de bestuursvergaderingen overgenomen. Zij is geen bestuurslid. 

Enkele vooraf aangekondigde mutaties hebben dit jaar plaatsgevonden: in de loop van het jaar is het 

penningmeesterschap overgedragen aan Elly Kuijt die nu officieel penningmeester is. Gijs blijft haar het 

komende jaar, als regulier bestuurslid, nog coachen. Dit jaar hebben Gijs en Elly veel werk verzet om de 

financiële administratie en de ledenadministratie te optimaliseren. 

 

Buiten het secretariaat had Irene Olde Meule nog twee taken op zich genomen: Coördinator van de 

Gidsenwerkgroep en Communicatie, inclusief public relations (pr). Het bestuur is erg blij met de 

enthousiaste overname van de Gidsenwerkgroep door Gerrie van den Brink. De overname van 

Communicatie en pr is heel wat moeilijker. Gelukkig heeft Nouschka Haven zich daarvoor beschikbaar 

gesteld. Persoonlijke omstandigheden hebben verhinderd dat zij deze taak kon uitbouwen zoals zij zich 

dat had voorgesteld. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur is in het verenigingsjaar 2015, dat loopt van eind maart 2015 tot eind maart 2016, iedere 

zes weken bij elkaar geweest, in totaal 8 keer. Deze relatief hoge frequentie bevorderde de saamhorig-

heid, maakte de te bespreken onderwerpen actueel en nam de noodzaak weg van vergaderingen van het 

Dagelijks Bestuur. 

 

In Memoriam Jan Fossen 

Het bestuur heeft met verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Jan Fossen op 7 augustus. 

Jan was vanaf 1972 tot 2014 actief als natuurgids. Velen kenden hem als een deskundige natuur- en 

landschapskenner. Enkele bestuursleden waren betrokken bij zijn uitvaartdienst. 

 

Coördinatorenvergaderingen 

Onder leiding van Rien Loman vonden er vier Coördinatorenvergaderingen plaats. De opkomst was 

wisselend. De onderlinge communicatie en die met het bestuur verliep naar verwachting. 
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Samenwerkingen 

IVN Nijkerk werkt samen met een viertal natuurverenigingen, de Vogelbeschermingswacht Noord-

Veluwe, IVN Nunspeet, KNNV Noordwest-Veluwe en de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming 

Putten. Ieder jaar worden een of twee gezamenlijke excursies georganiseerd. Op 30 mei 2015 was er 

een dag van diverse excursies in de omgeving van Kasteel De Essenburgh te Hierden. 

Daarnaast werkt IVN Nijkerk nauw samen met de Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord-West-Veluwe 

te Nijkerk. Deze samenwerking vindt voornamelijk plaats door middel van advisering aan de gemeente 

Nijkerk op het gebied van natuur- en landschapsontwikkelingen en het kritisch volgen van aanvragen, 

planning en uitvoering in de sector ruimtelijke ordening.  

 

‘Open Huis’  

Het bestuur heeft een voorstel gedaan aan de werkgroepen om een Contactavond te organiseren waar 

alle activiteiten van IVN Nijkerk aan de Nijkerkse bevolking gepresenteerd zouden worden. De animo 

was groot en werd door alle werkgroepen enthousiast opgepakt. De locatie werd Huize ‘De Brink’, de 

datum 21 april en het tijdstip de gehele avond. Diverse media maakten melding van het ‘Open Huis’ van 

IVN Nijkerk. Aan de presentatie was veel aandacht besteed en alles zag er aantrekkelijk en goed 

verzorgd uit. Het wachten op bezoekers werd beloond met de komst van zegge en schrijven twee IVN-

leden en verder niemand. Dat er geen enkele niet-IVN’er op die avond belangstelling toonde voor onze 

vereniging was zeer teleurstellend: het doel van de contactavond werd niet bereikt.  

De onderlinge sfeer tussen de vele vrijwilligers was verrassend goed, gezellig en hartverwarmend 

hartelijk. Dat was een succes dat het bestuur niet had voorzien maar waar het wel erg blij mee was.   

 

Enquête 

De maatschappelijke trends die ook onze vereniging raken, ontgaan het bestuur niet. Enkele in het oog 

springende aandachtspunten zijn:  

 

- Weinig of geen animo voor bestuursfuncties 

- Vergrijzing (van het ledenbestand) 

- Enige belangstelling voor kortlopende projecten 

- Consumptief gedrag  

- Het verwachten van tegenprestaties 

- Jonge gezinnen hebben een (te) volle agenda 

- Verstening van tuinen 

- Minder tijd voor natuurlessen in het onderwijs 

- Groeiende afstand tussen jeugd en natuur. 

 

De vragen die het bestuur bezighouden zijn: Hoe anticiperen wij op deze trends en welke richting 

zouden wij kunnen of moeten kiezen die de leden en de bevolking aanspreekt en stimuleert. 

Om een begin van antwoorden op deze vragen te krijgen heeft het bestuur een enquête samengesteld 

en met het winternummer van Nijkerk Natuurlijk 2016-1, een enquêteformulier meegestuurd.  

De bevindingen en voorstellen worden op 23 maart 2016 in de Algemene Ledenvergadering na de pauze 

aan de leden voorgelegd. 

 

Arie van den Berg, voorzitter. 
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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 Office Support, MOS Select en MOS Events 

- Rabobank  Randmeren, sponsort de omslag, met advertentie op de achterpagina. 

 

Elly Kuijt, coördinator. 

 

Boomplantdag 
Op 18 maart werd de Landelijke Boomplantdag gehouden. Uiteraard deed het Boomplantteam van IVN 

Nijkerk ook weer mee. Het was de 30e keer dat wij (IVN’ers) meededen. Het thema dit jaar was “Bomen 

en water”. De plantplaats was dit jaar bij de Jan Steenhof, langs een slootrand. Dat kwam heel goed uit 

want door leerlingen van groep 7 van de basisschool Ichtus werden er 108 elzen geplant. Elzen staan 

het liefst in een waterrijke omgeving. 
Nadat de vlaggen van Nederland, Nijkerk, Bomenstichting en IVN door een paar leerlingen gehesen 

waren en wethouder G. Horst een praatje had gehouden, werd de eerste boom geplant door de 

wethouder, samen met enkele leerlingen. Daarna waren deze niet meer te houden want nu wilden ze 

ook allemaal zelf planten. Een aantal leerlingen van het Groenhorst college hielp ze daarmee. Alle 

kinderen waren erg enthousiast en de bomen waren snel geplant. Na het planten kreeg iedereen een 

versnapering met wat te drinken. Jammer dat er deze keer geen ouders, grootouders en buurtbe-woners 

aanwezig waren. Het weer was geweldig, de kinderen enthousiast en de gemeente behulp-zaam: dus 

zeker opnieuw een geslaagde Boomplantdag. 

 

Jan Smits, coördinator. 

 

Gidsenwerkgroep  
Allereerst wil ik mij voorstellen: ik ben Gerrie van den Brink, coördinator van de gidsenwerkgroep. 

Daarnaast ben ik zelf natuurgids en mede actief bij de schoolgidsen. Gidsen is een prachtige gelegenheid 

om een ieder mee te nemen in de wondere wereld die wij natuur noemen. Daar moeten wij zuinig op 

zijn, blijkt telkens weer. En daar mag IVN Nijkerk ook haar bijdragen aan leveren.  

 

Op 4 november 2015 hebben wij een gidsenbijeenkomst gehad. Hoewel het aantal aanwezigen laag was, 

hebben we wel ons doel bereikt. Zo mochten we opnieuw met succes een beroep doen op Theo Post, 

waar wij allen erg dankbaar voor zijn. Theo gaat voor ons een fietsexcursie organiseren. Wij hopen op 

een geweldige deelname, maar dat geldt natuurlijk voor al onze excursies.  
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Ook hebben wij, helaas, na vele jaren afscheid genomen van Jan Gorris. Jan heeft ons toegezegd, dat als 

er iemand zijn reeënexcursie wil overnemen, hij deze persoon daar graag bij wil helpen en van de nodige 

informatie wil voorzien. Wij zeggen Jan dank voor zijn jarenlang inzetten voor IVN Nijkerk.  

Ons nieuwe excursieprogramma 2016 is samengesteld. Er zijn wat veranderingen en er zijn enkele 

excursies weggevallen. Maar er zijn ook weer nieuwe programma’s bijgekomen. Daarbij gaan we vooral 

kijken naar meer betrokkenheid van jonge mensen. Want de jeugd heeft toch de toekomst, nietwaar! 

Hoe het één en ander er uit komt te zien, is nog even een verrassing. 

 

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het aantal deelnemers aan excursies dalende is. Wat 

kunnen we daar aan doen? Er wordt hard gewerkt aan publicaties in de media. Er zijn ook andere ideeën 

voor publicatie naar voren gekomen. Deze ideeën worden verder uitgewerkt. 

  

En dan is er de herkenbaarheid. Ook daar is inmiddels een prachtig resultaat geboekt, want iedere gids 

is inmiddels voorzien van een mooie bodywarmer met het logo van IVN NIJKERK er op. Bijna een jaar 

na de eerste contacten mochten wij 50 prachtige bodywarmers in ontvangst nemen, met dank aan Henk 

Jan van Dasselaar van P&J Milieu BV. (Lees voor volledige informatie onze website)  

Van nu af aan zijn wij goed herkenbaar. En wie weet, gaat het in 2016 lukken om per excursie meer 

deelnemers te mogen ontvangen. Wij zullen er alles aan doen om dat te bereiken.  

Tot slot willen wij alle gidsen van IVN Nijkerk hartelijk dankzeggen voor hun bijdragen aan het jaar 2015 

en wij hopen dat ook 2016 een bijzonder mooi jaar mag worden. 

  . 

Gerrie van den Brink, coördinator  

 

Kruidentuin  
Op dinsdag 10 februari 2015 zijn de kruidenvrouwen bij elkaar gekomen om de plannen voor het 

seizoen 2015 te bespreken. Met de plattegrond van de kruidentuin uit 2014 als uitgangspunt hebben we 

een nieuwe indeling gemaakt, vastgesteld welke kruiden verzet en welke zaden en planten aangeschaft 

moesten worden en wie wat zou voorzaaien. 

 

Op 16 maart zijn we gestart met bladruimen en afgestorven planten verwijderen. Tevens hebben we de 

lavendel en de vlinderstruik gesnoeid. 

De week er na hebben we ook de gamander helemaal teruggesnoeid en bemeste tuinaarde verspreid 

over de bedden. 

Op 30 maart hebben we, jammer genoeg, afscheid moeten nemen van Wilma Rozenboom die ons twee 

jaar in de tuin geholpen heeft. Begonnen als stageplek voor haar natuurgidsencursus is ze daarna nog 

een jaar gebleven omdat ze het leuk vond. Nu waren we weer met vijf vrouwen; Anneke Oudejans, Bep 

Vink, Iris Smeets, Léonie de Jongh en Marijke Langhorst. 

Op 13 april hebben we veel gezaaid: goudsbloem, vlas, bonenkruid, kamille en koriander; de 

dropplanten naar een ander vak verplaatst en voorgezaaide peterselie uitgeplant. 

Op Koningsdag hebben we tijdens de koffie heerlijk in de zon genoten van oranjegebak en de tuin.  

Op 18 mei hebben we zonnebloemen gezaaid en de voorgezaaide tabak uitgezet. 

Op 1 juni is de beukenhaag door Peter geschoren en moesten er opnieuw tabaksplanten worden uitgezet 

omdat de eerder uitgezette planten verdroogd waren. Kort daarna waren bijna alle net opgekomen 

zonnebloemen uitgespit en meegenomen op één na. Deze zonnebloem heeft echter zeer uitbundig tot 

half december gebloeid. 
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Van een mevrouw die haar hond langs de kruidentuin uitlaat, kregen we een mooie grote zwarte pot 

voor de Oost-Indische kers. Zij had gezien dat de pot kapot was en ze had deze toch over. Toen de O.I.-

kers eenmaal geeloranje bloeide stond het prachtig in die zwarte pot. 

 

Na een warme droge periode kwam er op 13 juli gelukkig weer regen. Op 27 juli zelfs zo veel dat we 

daardoor niet in de tuin gewerkt hebben. 

 

Tijdens de Open Dag op zaterdag 29 augustus waren wij de hele dag in de tuin om geïnteresseerden 

rond te leiden en te vertellen over de kruiden. Tevens was de IVN-winkel aanwezig met door Anneke 

geplukte en eigengemaakte jam van de moerbei en jams van pruimen en bramen. We konden voor het 

eerst gebruik maken van het gehele koetshuis omdat de Modelspoorvereniging er niet meer in zat. Het 

was de hele dag prachtig weer zodat we fijn buiten konden zijn en de mensen in de schaduw van de 

moerbeibomen een kopje muntthee konden aanbieden met door Léonie gebakken koekjes. 

Ondanks dat creativiteitscentrum De Brink op een andere locatie Open Huis hield, hadden wij over 

belangstelling niet te klagen. 

Op 7 september hebben we kennisgemaakt met de nieuw huurders van Huize ‘De Brink’: twee 

kunstenaressen die enkele kamers huren als atelier. Gea schildert en Yvonne maakt keramiek. 

We werden uitgenodigd voor een kop koffie en hebben hun kunst bewonderd. 

Op donderdag 10 september hebben we, ter lering en vermaak, tuinen in Stroe bezocht en aansluitend 

een kruidentuin in Ede. 

In oktober hebben we nog elke maandag gewerkt en in november om de week. 

Op 14 december hebben we de tuin voor de laatste keer dit seizoen aangeveegd en de tabak en 

zonnebloem verwijderd. 

 

Vermoedelijk kunnen we volgend jaar nog een seizoen de tuin gebruiken, maar zekerheid daaromtrent 

krijgen we pas na het eerste kwartaal van 2016. 

 

Marijke Langhorst, coördinator. 

 

Landschapsbeheer  
De werkgroep Landschapsbeheer heeft het afgelopen jaar weer op diverse locaties haar steentje 

bijgedragen aan het beheer van de natuur in Gelderland.  

Onze werkgroep heeft nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en enkelen zien vertrekken. Onze 

groep bestaat nu uit 20 vrijwilligers en enkele scholieren die maatschappelijke stage komen lopen.  

Ook in 2015 hebben de medewerkers van Cummins weer hun bijdrage kunnen leveren aan het IVN.  

 

Activiteiten: 

Januari   

Er is gewerkt op het Vogeleiland en voor een IVN-lid is een moerbeiboom gesnoeid. 

Februari  

5 vrijwilligers hebben een cursus motorkettingzagen gevolgd. Fruitbomen en wilgen geknot in 

Nijkerkerveen en gewerkt op het Vogeleiland. 

Maart 

Op 7 maart zijn we met een auto vol vrijwilligers naar de Gelderse werkdag geweest: we hebben onze 

handen laten wapperen in de omgeving van Hedel (Maas en Waal). 

We hebben meegedaan met de Landelijke Opschoondag, ook nu weer in samenwerking met Hengel-

sportvereniging Hoop Op Geluk en de klus afgemaakt in Nijkerkerveen. 
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April 

Samen met Cummins de Vlindertuin in Bunschoten-Spakenburg opgeknapt en onderhoud gepleegd op 

de Kruishaarseberg. 

Juli 

Fietstocht met de vrijwilligers van de werkgroep met een afsluitende barbecue bij de Piramide.  

September  

Deelgenomen aan de stagemarkt MASplein (Stagemarkt middelbare scholieren in het Corlaer College). 

Oktober  

Particuliere bloemenweide in Nijkerk gemaaid en het maaisel afgevoerd.  

Benadert om samen met hoveniersbedrijf BAX groen schoolplein aan te leggen. 

November 

Samengewerkt met de werkgroep van Landgoed Gerven en Hell op de heide aan de Achteridderwal  

Wilgen geknot in Nijkerkerveen en 2 dagen riet gemaaid op het Vogeleiland, samen met Cummins 

December 

Muizenruiters onderhouden aan de Vrouwenweg en wilgen geknot in Nijkerkerveen. In cijfers: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zijn dankbaar dat we ook in 2015 geen ongelukken hebben gehad tijdens onze werkochtenden. 

Leuk dat er in 2015 jongeren onze werkgroep zijn komen versterken en dat we onze contacten met 

andere natuurwerkgroepen hebben kunnen uitbreiden. 

 

Met dank aan alle vrijwilligers; jullie hebben het mogelijk gemaakt dat we in 2015 zoveel activiteiten 

hebben kunnen oppakken. 

 
Rien Loman,  coördinator.  
 

Nieuwsbrief 
Eind maart 2015 verscheen de allereerste Nieuwsbrief van IVN Nijkerk. Onder redactie van Nouschka 

Haven (Communicatie), Gijs Moesbergen en Arie van den Berg (bestuursleden) verscheen er aan het 

eind van iedere maand een Nieuwsbrief. In totaal 13 edities, 12 maanden en een extra januari-uitgave 

i.v.m. de nieuwjaarsreceptie. Het bestuur ontving veel positieve reacties. Het blijkt dat de nieuwsbrief 

goed gelezen wordt. Gesproken kan worden van een succes. 

 

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 m1 

Vlindertuin opgeknapt 100 m2 

Bos opgeknapt  10.000 m2 

Moeras/rietgebied  10.000 m2 

Gesnoeide knotwilgen 50 

Muizenruiters onderhouden  4 

Gesnoeide fruitbomen  20 

Aantal vrijwilligers uren ± 700  



Pagina 8 van 15 

 

Nijkerk Natuurlijk 
In 2015 is de redactie van Nijkerk Natuurlijk er weer in geslaagd om vier keer een kwartaalblad uit te 

geven. Hoewel we nu steeds meer leven in een tijd van digitalisering en modernere vormen van 

communicatie, behoren wij nog tot een steeds kleinere groep van verenigingen die een analoge versie 

verzorgen, naast onze website en de maandelijkse Nieuwsbrief. Zolang er behoefte en belangstelling 

bestaat willen wij, als redactie, deze vorm nog graag in stand houden. 

Wij vinden het belangrijk, en juichen het ook van harte toe, dat de artikelen zoveel mogelijk uit de 

vereniging zelf aangeleverd worden, dit kan door de werkgroepen, leden, donateurs of door personen 

die zich betrokken voelen bij IVN Nijkerk. Dit houdt het blad levendig en komt de saamhorigheid ten 

goede. Wij willen dan ook alle “auteurs” bedanken voor de aangeleverde kopij in de vorm van leuke 

anekdotes, verslagen van activiteiten, maar ook eerzame en interessante onderwerpen enz. 

Is er onvoldoende kopij binnengekomen, wat bij de laatste nummers het geval was, dan zal de redactie 

zich genoodzaakt voelen om artikelen uit externe bronnen te plaatsen. 

Wij mogen ons gelukkig prijzen met de toename van advertenties, hierdoor wordt het blad meer 

kostendekkend. 

De redactie streeft ernaar om het kwartaalblad uit te geven met een omvang van 28 pagina’s en een 

vaste papierdikte, ook dit zal een besparing op de kosten zijn. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Mia van Marsbergen. Door omstandigheden, studie en 

werk, kan zij de tijd (vele uren) niet meer vrijmaken voor de opmaak van ons blad. Door haar creatieve 

en professionele inbreng heeft zij de vormgeving en leesbaarheid van eenvoudig naar een geheel 

eigentijdse uitvoering gebracht. Gelukkig hebben wij Renea Grafisch bereid gevonden deze 

werkzaamheden over te nemen, e.e.a. tot onze volle tevredenheid. 

Ook hebben wij afscheid moeten nemen van Marijke Bakker. Sinds 2010/2011 was ze actief in onze 

redactie en hield zich, voornamelijk, bezig met het notuleren van de vergaderingen. Marijke gaat zich nu 

bezighouden met extra activiteiten binnen de scholenwerkgroep. Zij kwam tot de conclusie dat de 

combinatie van twee werkgroepen toch te veel tijd gaat vergen en zo moest ze, na lang wikken en wegen, 

het besluit nemen om de redactie van Nijkerk Natuurlijk vaarwel te zeggen. Wij willen Marijke hierbij 

bedanken voor haar inzet en wensen haar veel succes met de scholenwerkgroep.   

Wel hebben we kunnen voorzien in de vacature van coördinator in de persoon van Egbert Woudenberg. 

De laatste schakel in het traject is de verspreiding. Een team van bezorgers, onder leiding van Hilda 

Blom, staat elk kwartaal weer klaar, ondanks kou, regen, wind of hitte, om het blad op de geplande 

datum, het begin van ieder seizoen, bij onze lezers in de brievenbus te deponeren. 

De samenstelling van de redactie is in het afgelopen jaar in aantal iets kleiner geworden. Gelukkig zijn 

het gemotiveerde mensen, die in korte tijd, met relatief veel uren, zeker Janny Bosma als eindredacteur,  

hun werkzaamheden t.b.v. het blad nauwgezet verrichten. 

Door het wegvallen van 2 redactieleden heeft Arie van den Berg, reeds als afgevaardigde van het bestuur 

op een gedeelte van de vergaderingen aanwezig, aangegeven, als versterking toe te willen treden tot de 

redactie.  

 
Egbert Woudenberg, coördinator. 

 

Plantenwerkgroep  
De plantenwerkgroep is in 2015 gestart met een leuk en afwisselend programma. Dit programma 

bestond uit 23 wekelijkse bijeenkomsten. Daarvan werden bij coördinator Lucie Wessel thuis de start-

bijeenkomst, 5 determineeravonden en een slotavond gehouden. Eén avond, 14 juli, viel uit. 

De gemiddelde opkomst was  4 personen, waarbij de start- en slotavond de grootste belangstelling 

hadden. 
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Het programma zag er als volgt uit: 

14-4-2015  beginavond  

28-4-2015  Oldenaller 

05-5-2015  determineren? 

12-5-2015  Holk 

19-5-2015  bij Stoomgemaal  Zeedijk  

26-5-2015  Koperweg 

02-6-2015  determineren 

09-6-2015  Dusschoter fietspad 

16-6-2015  Het kleine heitje 

23-6-2015  bezoek tuin Hermie 

30-6-2015  heemtuin Vierhouten 

07-7-2015  determineren 

11-7-2015                kmhok 162/163-466/467 de Bunt 

14-7-2015  Arkemheense polder 

21-7-2015  Deuverden 

28-7-2015  Bloeidaal 

04-8-2015  determineren 

11-8-2015  zeedijk  

18-8-2015  de Peut 

25-8-2015  Heihoef 

01-9-2015  determineren 

22-9-2015  slotavond  

3-10-2015  Paddenstoelenexcursie  

 
De gegevens zijn doorgestuurd naar Floron en Staatsbosbeheer. 

 
Na de zomervakantie  kwamen er  in vrij korte tijd 7 meldingen van vrijwilligers die om diverse redenen 
aangaven te stoppen met de werkgroep.  Lucie besloot hierop ook te stoppen met de werk-groep. Een 
viertal vrijwilligers bleven over en zij proberen de werkgroep, met behulp van het bestuur, een nieuwe 
impuls te geven. Arjan Kalee neemt het coördinatorschap over. 
Inmiddels hebben we gebrainstormd hoe we in 2016 verder gaan.  Hierover volgt via de website en de 

nieuwsbrief binnenkort meer informatie. 

 
Wij bedanken Lucie voor  haar enthousiasme, gastvrijheid en het delen van haar brede kennis van de 
wilde flora. 
 
Enkele leden van de plantenwerkgroep. 

 

Scholenwerkgroep 
Naast onze jaarlijkse bijeenkomst van de scholengidsenwerkgroep in februari, dat als vanouds weer 

heel gezellig verliep, was er dit jaar ook een gezamenlijke IVN-start om alle werkgroepen van IVN-

Nijkerk weer eens extra op de kaart te zetten. In Huize ‘De Brink’, naast de kruidentuin waar deze  ‘open 

huis’-avond gehouden werd, was ook een aantal van onze scholengidsen aanwezig om IVN-Nijkerk 

uitgebreid te helpen presenteren. Dan blijkt dat er nogal wat scholengidsen zijn die aan meer- 

dere werkgroepen deelnemen. Maar het was plezierig om als werkgroepen onderling bij elkaar te 

komen en om elkaars activiteiten eens nader te bekijken. We hadden wel op meer belangstelling 

gerekend van buitenaf. Voor het IVN dus. Maar wie het niet probeert, maakt ook geen naams-

bekendheid. Dus daarom alleen al was het toch een goede actie. 
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Het afgelopen jaar verzorgde de scholenwerkgroep weer een 3-tal excursies voor de schoolkinderen en 

hebben wij dus aan nog een paar andere activiteiten meegedaan. Het project Knotwilgen, samen met de 

landschapsgroep ( o.l.v. Bax Hoveniers en IVN’er Rien Loman), loopt verder door tot in 2016. 

*De Reigerexcursie vond plaats van 23 t/m 27 maart. Omdat het nog vroeg in het jaar was, kwam het 

goed uit dat alle groepen in de week vóór Pasen konden worden ingepland. Veel kinderen kwamen 

fietsend vanuit Nijkerk naar landgoed Oldenaller. Natuurmonumenten was dit jaar zeer snel met de  

toestemming. Gerrie van den Brink, nu ook deelnemend IVN-scholengids, deed via onze IVN-website 

verslag van haar reigerexcursies. De IVN-telescoop om in de nesten van de reigers te kunnen kijken 

bleek voor de kinderen weer een verrijking, en het was zeker een eye-opener voor hen. Jammer dat 2 

scholen de excursie op het allerlaatste moment hadden afgezegd. De ene school wegens ziekte van een 

leerkracht (en daardoor interne aanpassing), de andere school omdat het een vergissing bleek: de 

opgegeven groep was al in 2014 geweest. Zoiets vraagt  sportiviteit van onze gidsen om zo’n tijd dan te 

overbruggen. Uiteindelijk deden toch nog 7 scholen mee met in totaal 174 kinderen. 

Tegen de zomer, van 26 mei t/m 5 juni, bleek ons zogenoemde ‘slootje vissen’ weer een succes met veel 

enthousiaste kinderen. 12 scholen en totaal 333 leerlingen genoten er weer volop van. Velen hadden 

zelf ook zoekkaarten of schepnetjes meegenomen. Gerrie van den Brink schreef ook hiervoor een verslag 

voor onze IVN-website en ondergetekende deed hier verslag van in Nijkerk Natuurlijk.  

De Scholenwerkgroep heeft ook dit jaar een deel van de oude schepnetjes vernieuwd. Dat bleek hard 

nodig; de nieuwe netjes zijn van een sterkere kwaliteit dan voorheen.  

Overigens kreeg ‘Het zoeken naar waterdiertjes’ voor ons nog een staartje. Tijdens het Nijkerkse 

‘Vakantiespektakel’ in de zomervakantie heeft een 3-tal scholengidsen meegeholpen om ook hier het 

thema ‘slootje vissen’ tot een feest te maken. Dat werd, zo bleek uit de attenties, erg gewaardeerd. 

Aan onze herfstwandeling rond half oktober in het Hoevelakense bos deden 14 scholen mee met wel 

338 kinderen. Er was veel bijzonders te zien o.a. de groene knolamaniet en de gekraagde aardster. We 

kregen op een heel leuke manier assistentie van nog een nieuwe gids: Marlies. Zij vond het boeiend om 

met onze werkgroep mee te doen. De kinderen hadden ook zelf werkbladen meegebracht om 

bijzonderheden tijdens de wandeling vast te leggen. En een betrokken vader had voor de kinderen 

herbruikbare geplastificeerde zoekkaarten van paddenstoelen gemaakt, zodat de kinderen de namen 

eventueel zelf op konden zoeken. Zie voor deze herfstwandeling ook het verslag op onze IVN-website. 

Zo ook voor de vele foto’s die er steeds gemaakt zijn door de scholengidsen. Bedankt Anita! 

Zoals ik al aangaf…, het project Knotwilgen voor school Rehoboth ook met medewerking van de 

scholengidsen, gaat verder in 2016. 

 

                 
 
Namens de Scholenwerkgroep IVN Nijkerk voor de scholen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken,  
 
Marijke Bakker, coördinator. 
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Vogelwerkgroep 
 
Algemeen 
De vogelwerkgroep telde in 2015 totaal 28 leden. Twee keer is er bij één van de leden thuis een ver-
gadering geweest: 4 maart en 23 september. Deze werden door 9 en 5 personen bezocht.  
Excursies: In 2015 zijn er vanuit de werkgroep geen excursies georganiseerd.  
 
Op verzoek van een groep vogelaars uit België is er een excursie verzorgd in de Arkemheenpolder. Een 
verslag van de Belgen zelf is geplaatst in Nijkerk Natuurlijk van november 2015.  
 
Activiteiten: 
 
Weidevogelbescherming  
Bij de start van het seizoen waren er wat minder weidevogelvrijwilligers dan vorig jaar. Een aantal 
vrijwilligers heeft zich afgemeld omdat zij zich niet willen conformeren aan de regels. Teruggekeken 
wordt op een mooi seizoen met prettige samenwerkingen. 
  
In tegenstelling tot andere jaren liepen de groepjes eens per week. We hebben van begin april tot begin 
juni aan bescherming gedaan. Daarnaast is er geïnventariseerd in ons gebied. Het betreft vogels met 
baltsgedrag en dus vermoedelijke broedgevallen. Hierbij hebben we niet hoeven beschermen. 
Inventarisatie: 2 watersnip, 3 krakeend, 14 veldleeuwerik, Canadese gans, 2 slobeend, grauwe gans, 2 
graspieper en 1 fazant.  
 
Inventarisaties  
In 2015 is er door verschillende leden, op diverse plaatsen, weer geïnventariseerd. De verzamelde 
gegevens zijn opgestuurd naar Sovon. 

   
Uilen: Steenuilen en Kerkuilen (aantal nesten en jongen) zijn geïnventariseerd. Ook zijn 2 leden actief 

met 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 is het aantal 
nesten geteld. 

 
Vogeleiland 

Op het vogeleiland in de Arkervaart zijn 65 nesten van de grauwe gans geteld. Canadese gans 2, 1 

knobbelzwaan, wilde, kuif- en krakeend en waterral. Ook zijn er 2 territoria van de blauwborst 

vastgesteld. Ook kneu en kleine karekiet zijn waargenomen. 

 

Telpost Schuitenbeek  

Gemiddeld waren er 7-8 personen aanwezig. Eén keer 3 personen en één keer zelfs 12 personen. 

Het aantal meest getelde soorten was op 18 juli met 42 soorten. 

5 soorten vogels waren nieuw op deze post in 2015.  

9 soorten vogels hebben we alle twaalf maanden van 2015 gezien.  

2 soorten, wilde eend en kokmeeuw, troffen we over 4 jaar alle maanden aan. 

Totaal aantal soorten geteld vanaf januari 2009: 112 soorten. 

 

Eurobirthwath 

Zaterdag 3 oktober werd er geteld voor de Eurobirthwath. Van 8.00 uur tot 12.00 uur hebben 9 perso-

nen op de Delta Schuitenbeek geteld. In totaal werden 2902 vogels geteld (47 soorten). 

De top 3 van meest getelde soorten: 1. Kuifeend (765) 2. Smient (371) 3. Kievit (275)  

 

Hanneke Bronkhorst, coördinator.  
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Website 
Net als vorig jaar heb ik de statistieken uit Google analytics opgehaald. De website van het IVN wordt redelijk 

bezocht. Ik had eigenlijk verwacht dat er veel  meer bezoekers dan in 2014 zouden zijn, maar dat is helaas 

niet het geval. Het aantal bezoekers ligt ongeveer op hetzelfde niveau. 

 

 
Statistieken 2014 
 

 

 
 

Statistieken 2015 

 

Het aantal bezochte pagina`s is afgenomen. Wat er verder uit de statistieken te halen is, welke pagina`s 

het meest bezocht worden. Ook in 2015 wordt de activiteitenpagina het meest bezocht. De pagina over 

IVN Nijkerk als goede tweede. En als derde de werkgroepenpagina. 

  

Voor de rest nogmaals de opmerking die ik vorig jaar ook maakte: Als we meer belangstelling voor IVN 

Nijkerk willen trekken, dan zullen we veel eerder nieuws en activiteiten op de website moeten plaatsen. 

Zeker als dat ons communicatiemiddel naar de buitenwereld is. 

  

Ruud van Veenschoten, coördinator. 

 

Winkel 
Op de nieuwjaarsreceptie van 17 januari was de winkel weer present. De jaarvergadering op 26 maart 

was het volgende doel. Daarna kwamen de maaldagen op het stoomgemaal:  

                                                         

06-04-2015 2e paasdag                Robin 

06-05-2015 Molen en gemalendag                     Anneke 

14-05-2015 Hemelvaartsdag   Anneke 

23-05-2015 Vogeldag    Anneke 

25-05-2015 2e Pinksterdag                        Robin 

06-06-2015 Landschapsdag   Anneke 

08-08-2015 Ministoomdag   Robin 

12-09-2015 Monumentendag    Robin/Anneke  

21-10-2015 Herfstmaaldag   Anneke 

 

Op Boerenmaandag 20 april stonden we met een kraam in de Gasthuisstraat met plantenstekken, 

kruiden, boeken en frutsels. Hieraan werkten mee: Marion en Jos, Bertine, Gerrie, Bep en Robin. 
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De kennismakingsavond in Huize ‘De Brink’ op 21 april trok helaas slechts 2 bezoekers, jammer. Alle 

werkgroepen presenteerden zich heel goed. Op 30 mei stonden Iris Smeets en ik op de Bunschoter 

Boeren en Beesten Boel en op 25 juli stond ik in het Putter stoomgemaal, een heel andere sfeer. 

De Open Kruidendag op 29 augustus bij Huize ‘De Brink’ was, ondanks dat het Creativiteitscentrum er 

niet meer huisde, een fantastische dag. Mooi weer en veel interesse: ruim 50 bezoekers. De vele soor-

ten jam lokten natuurlijk.  

De kraam op de kerstmarkt van 12 december was volgeladen met kerststukjes, kransen en vogelvoer. 

13 dames hadden ruim 7 bananendozen vol groen en glitter uit hun groene vingers getoverd. Vóór 10.00 

uur liep het al storm en om 14.00 uur was er nog maar een klein beetje over. Gelukkig maar want daarna 

ging het regenen en weg waren de klanten. Zowel de productie als de opbrengst was geweldig. Hartelijk 

dank aan alle dames en heren die geholpen hebben. Speciale dank aan Anke van de Hoef voor het 

beschikbaar stellen van de knutselruimte.  

Zodoende kon ik een mooi bedrag aan de penningmeester overmaken met de bedoeling daarvan een 

cursus natuurouder/grootouderkinderen op te zetten. 

 
In 2016 gaat Robin Nellestein meer achter de kraam staan en ook bij het stoomgemaal. Ik ga dus iets 

minder in de IVN-winkel doen. 

 
Anneke Oudejans-Blüm, coördinator. 

 

Winteravondlezingen 
Op 15 oktober 2015 heeft de ecoloog Hein van Bohemen op uitnodiging van IVN Nijkerk, in samen-

werking met Groei en Bloei, een lezing verzorgd over het belang van voor- en achtertuinen en verticale 

tuinen voor de biodiversiteit in de versteende gebieden van dorpen en steden De publiciteit rondom 

deze lezing was groter dan normaal. Toch zette de trend van minder bezoekers zich ook hier duidelijk 

door. Inclusief de organisatoren warren er 25 personen. Afgezet tegen de inspanningen in tijd en geld 

en de opkomst heeft het bestuur van IVN Nijkerk besloten ook deze vorm van Winteravondlezingen te 

beëindigen. Daarmee komt een einde aan een jarenlange traditie van het verzorgen van interessante 

lezingen over de natuur gedurende de wintermaanden.  

 

Arie van den Berg, coördinator. 

 

Besluit 
Het bestuur van IVN Nijkerk dankt alle coördinatoren, werkgroepleden, gidsen en vrijwilligers voor hun 

daadwerkelijke en praktische steun bij het realiseren van natuureducatie in Nijkerk en omstreken 

gedurende het verenigingsjaar 2015. Zij spreekt de hoop uit dat ook in 2016 op deze steun gerekend 

mag worden. 

 

Het bestuur van IVN Nijkerk: 

 
Arie van den Berg, voorzitter  

Leendert de Boer 

Elly Kuijt, penningmeester  

Rien Loman,  

Gijs Moesbergen, ledenadministrateur 
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JAARREKENING 2015         

         

         

         

Balans per 31-12-2015         

         

         

         

Omschrijving  01-01-15   31-12-15   01-01-15   31-12-15 
          

Activa         

Rabobank, rekening-courant   2.638  2.877     

Rabobank, doelreserveren   16.000  17.145     

Debiteuren   592  338     

Vooruitbetaalde kosten  195  236     

Nog te ontvangen inkomsten  286  0     

         

Passiva         

Reservering algemeen       19.612  19.612 
Nog te betalen kosten      67  382 
Vooruit ontvangen inkomsten       32  0 
Resultaat lopend boekjaar (winst)        602 

         

Totaal   19.711  20.596  19.711  20.596 

         

         

         

Kasstroom 2015         

         

Exploitatieresultaat        602 
         

Afname debiteuren      254   

Toename vooruitbetaalde kosten      -41   

Afname nog te ontvangen inkomsten      286   

          

Afname vlottende activa        499 
          
        1.101 

Toename nog te betalen kosten      315   

Afname vooruit ontvangen inkomsten      -32   

          

Toename vlottende passiva        283 
          

Mutatie kasstroom 2015        1.384 

         

         

         

Mutatie banksaldi 2015  18.638  20.022    1.384 
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JAARREKENING 2015 
         

         

         

Resultatenrekening 2015  +  Begroting 2016       

         

         

  Gerealiseerd  Begroot  Gerealiseerd  Begroot 

Omschrijving  2014  2015  2015  2016 
          

Uitgaven         

Administratie- en bestuurskosten  1.854  1.450  1.705  1.455 
Uitgaven enquête 2016  0  0  0  775 
Uitgaven nieuwjaarsbijeenkomst  386  250  205  315 
Uitgaven abonnementen/contributies  100  100  50  60 
Uitgaven contributie IVN-landelijk  1.100  1.150  1.137  1.325 
Uitgaven boomfeest  0  50  0  50 
Uitgaven fotografie  117  75  0  0 
Uitgaven gidsen/excursies/lezingen 1.099  1.500  462  75 
Uitgaven kruidentuin  67  100  65  110 
Uitgaven landschapsbeheer  568  975  552  875 
Uitgaven Nijkerk Natuurlijk  2.868  2.800  2.778  3.225 
Uitgaven planten   0  50  21  50 
Uitgaven publiciteit (website,folders) 519  550  460  350 
Uitgaven scholen  34  50  70  60 
Uitgaven vlinders  59  0  0  0 
Uitgaven vogels  20  50  25  175 
Uitgaven winteravonden  0  150  106  0 
Uitgaven cursus natuurouders  0  0  0  1.000 
Uitgaven voorgaand boekjaar  250  0  0  0 

Totaal uitgaven  9.041  9.300  7.635  9.900 

         

Inkomsten         

Inkomsten contributie leden  2.334  2.700  2.575  2.700 
Inkomsten donaties / giften  1.630  1.250  1.345  1.400 
Inkomsten Wecycle prijs inzameling  0  0  0  1.000 
Inkomsten advertenties NN  1.152  1.600  1.425  1.650 
Inkomsten rente Rabobank  150  150  144  150 
Inkomsten gidsen/excursies/lezingen 1.013  1.200  435  0 
Inkomsten kruidentuin  50  0  0  0 
Inkomsten landschapsbeheer  2.135  1.000  975  800 
Inkomsten planten  250  200  50  200 
Inkomsten scholen  545  650  488  500 
Inkomsten winkel  1.000  850  800  700 
Inkomsten voorgaand boekjaar  602  0  0  0 

Totaal inkomsten  10.861  9.600  8.237  9.100 

         

         

Totaal inkomsten  10.861  9.600  8.237  9.100 
Totaal uitgaven  9.041  9.300  7.635  9.900 

Exploitatieresultaat  1.820  300  602  -800 

 


