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IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een
groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de
harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk,
leerzaam, gezond én belangrijk de natuur is. Onze 130 professionals, 25.000
leden in vele vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen
en campagnes. Daarbij focussen we op vier thema’s: Kind & natuur, Natuur
in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is er van
overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen
stimuleert. IVN: beleef de natuur!
U kunt IVN Barneveld steunen door donateur of lid te worden; donateurs
dragen minimaal € 12,-- per jaar bij, leden betalen ten minste € 24,-- per jaar
en huisgenootleden € 6,--.
Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.
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Foto voorpagina: Albert Prins / Zanderdennen, Kootwijk. Grove den 170 jaar oud,
hoogte 31 m, omtrek 2.10 m
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Van de voorzitter
Wat was het mooi geweest als ik nu had kunnen schrijven: “De
coronamaatregelen zijn ingetrokken, we kunnen er weer volop tegenaan”.
Helaas. Op het moment dat ik dit schrijf, is er nog veel onduidelijkheid over
wanneer we weer met meerdere mensen bij elkaar mogen komen. Zolang
dit niet kan, kunnen we twee doelen niet verwezenlijken. De ontmoeting met
elkaar tijdens werkgroepactiviteiten, scholing en vergaderingen. Het tweede
doel waar we niet aan toe komen is de educatie door middel van excursies,
het werk voor de scholen en de Natuurgidsenopleiding. Dit doet pijn, omdat
iedere keer weer blijkt hoe belangrijk het is om mensen de waarde van de
natuur te laten zien. De waarde van een groene omgeving en het tegengaan
van een versteende leefomgeving. We delen die waarde met de vereniging
‘Groei en Bloei’. In het verleden organiseerden we gezamenlijke openbare
thema-avonden. Het is mij onbekend waarom dit op een gegeven moment is
gestopt, maar onlangs heeft er een hernieuwde kennismaking
plaatsgevonden. Het idee is om geheel vrijblijvend te onderzoeken wat we
gezamenlijk kunnen doen op het educatieve vlak.
Gelukkig gebeurt er nog van alles. Het is mooi om te zien dat werkgroepen
kijken naar wat nog wel mogelijk is en dat geldt ook voor de cursisten van de
Natuurgidsenopleiding. Vanwege de coronamaatregelen is de kwaliteit van
de opleiding in het geding. Om die reden is besloten om de opleiding tijdelijk
stop te zetten. Het is mooi om te zien dat de deelnemers via digitale wegen
toch onderling contact weten te houden.
In de vorige ‘Van de
voorzitter’
heb
ik
geschreven
over
het
initiatief
van
Aeres
Barneveld
om
een
natuurbeleefcentrum
‘Animalis
Futurum’
te
ontwikkelen
rond
drie
thema’s:
gezelschapsdieren,
productiedieren en wilde dieren. IVN is gevraagd om mee te denken, te
adviseren en op termijn ook te participeren. Dat laatste op het vlak van onze
expertise, de wilde natuur. De tekening geeft weer hoe het gaat worden.
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Wanneer het gerealiseerd wordt, is nog niet bekend, maar wel een paar jaar
na de coronapandemie. Daar ga ik maar vanuit.
Rien Brand, voorzitter
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Buitenactiviteiten 2021
Jammer genoeg kunnen nog steeds de
buitenactiviteiten niet plaats vinden.
Zodra we weer met gidsen op stap
mogen, zullen we dat bekend maken via
de plaatselijke pers, een nieuwsbrief en
op onze website (www.ivn.nl/barneveld).
Heel optimistisch vermelden wij hieronder toch het buitenprogramma
zoals het er nu uitziet.
We vertrekken vanaf de parkeerplaats De Vetkamp, Stationsweg, 3772 VH
Barneveld en/of vanaf Bethabara, Van den Berglaan 79, 3781 GE
Voorthuizen, tenzij anders vermeld.
Zaterdag 17 april - Voorjaarswandeling – Kinderen naar buiten
10.00 uur bij het hek Wandelpark Oosterbos, Mr. Troelstralaan, Barneveld
Gidsen: Martien Bakkenes en Rien Brand
Dinsdag 27 april - Koninklijke fietstocht en een vorstelijk ontbijt
Vertrek tussen 7.15 uur en 7.45 uur in groepjes vanaf de parkeerplaats
Bethabara. Gids (in opleiding): Gerald Kersjes
Voor meer informatie: ivnfietstocht@gmail.com
Woensdag 12 mei - Grebbelinie
19.00 uur parkeerplaats De Vetkamp
Gids: Martien Bakkenes
Maandag 31 mei - Historie Landgoed De Schaffelaar
19.00 uur parkeerterrein Natuureducatiecentrum, Stationsweg 2C in
Barneveld
Gidsen: Martien Bakkenes en Rien Brand
Zaterdag 12 juni - Slootjesdag – Kinderen naar buiten
Gidsen: Martine Ganzevles en Rien Brand
Meer informatie m.b.t. tijdstip en plaats van vertrek via de website en de
plaatselijke pers
Donderdag 15 juli - Pinetum Lunteren
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19.00 uur De Vetkamp, 19.30 uur restaurant De Lunterse Boer, Boslaan 87,
Lunteren
Gidsen: Bart Brummer en Evert van den Berg
Woensdag 21 juli - Cultuurhistorische wandeling Hoog Buurlo
18.30 uur De Vetkamp én 18.45 uur Bethabara
Start: Hoog Buurlo 19.15 uur
Gids: Hans van de Bovenkamp

De verjongde boomgaard op Hoog Buurlo
Zaterdag 14 augustus - Heide en Bijen
13.30 uur De Vetkamp, 14.00 uur bij parkeerplaats Stroese Heide (nabij de
Twilmij, Houtbeekweg 7, Stroe)
Gids: Gerrit v.d. Berg
Zaterdag 4 september - Landgoedwandeling
8.00 uur De Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduijn
Zaterdag 11 september - Excursie De Bunt
13.30 uur De Vetkamp én 13.30 uur Bethabara
Gidsen: Henk van den Berg en Lenie van de Streek
Zaterdag 18 september - Lange wandeling (+/- 14 km 10 uur)
10.00 uur De Vetkamp, lunch meenemen
Gidsen: Henk van de Beek en Jolanda Denekamp
Zaterdag 9 oktober - Herfstwandeling Kinderen naar buiten
10.00 uur Schaffelaarsebos, parkeerplaats bij Natuureducatiecentrum
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Gidsen: Martien Bakkenes en Rien Brand
December - Snertwandeling
Leden en donateurs worden via de Nieuwsbrief geïnformeerd over tijd en
plaats.
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Ledenvergadering
Het bestuur is voornemens binnen niet al te lange tijd zo mogelijk
een ledenvergadering uit te schrijven. In die vergadering zullen ook
enkele punten uit de agenda van de afgelaste vergadering van 24
november 2020 aan de orde komen.
Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk via email.
Leden die onze nieuwsbrief niet ontvangen en van wie dus bij onze
administratie geen emailadres bekend is, worden verzocht alsnog hun
emailadres door te geven of het te laten weten als zij de gegevens voor
de vergadering op een andere manier willen ontvangen. U kunt hiervoor
gebruik maken van 0342-417 415 óf penningmeester@ivn-barneveld.nl.

Contributies en donaties 2021
Januari, de maand van contributies en donaties, ligt al weer
ruimschoots achter ons. Heel fijn dat een mooi aantal leden en
donateurs hun bijdrage voor dit kalenderjaar al betaald hebben.
Voor de aandachtige lezer mag het ook duidelijk zijn dat er dus een
aantal leden en donateurs is, die nog niet aan zijn/haar verplichting
voldaan heeft.
Als u bij deze laatste categorie hoort, volgt hieronder voor u nog weer
even de benodigde informatie.
De minimum bedragen voor dit kalenderjaar zijn dezelfde als in 2020:
leden € 24,--, huisgenootleden € 6,-- en donateurs € 12,-- over te
schrijven op bankrekeningnummer NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN
Barneveld o.v.v. ‘Contributie 2021’ of ‘Donatie 2021’.
De penningmeester wacht nog met smart op uw bijdrage maar laat hem
a.u.b. niet té lang wachten, want de ervaring van de afgelopen jaren leert
dat een overschrijving dan al te gemakkelijk vergeten wordt. Daarom
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graag het gevraagde bedrag (misschien met een extraatje?) graag vóór 1
mei a.s. even overmaken. Hartelijk dank voor uw medewerking!
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De Zanderdennen in Kootwijk
Kootwijk en de landbouwgrond rondom werden in de 19e eeuw
ernstig bedreigd door het oprukkende stuifzand en hadden enorm
te lijden daarvan.
Dat was de reden, dat vanaf 1854 door burgemeester C.A. Nairac jaarlijks
een schouw over de zanden van Kootwijk werd uitgevoerd. Hierbij werd
gekeken of het zand ten opzichte van genummerde palen verder was
gestoven en of de dennensingel Zanderdennen, aangebracht in 1850
met financiële steun van de provincie, zijn werk goed deed en het zand
tegen hield. Schaapherders werden gesommeerd om geen schapen op
de jonge malse heide te laten grazen, niet van de jonge grove dennen te
laten eten en om niet met de kudde op de stuifzanden te lopen.
De Zanderdennen is een van de weinige, overgebleven dennensingels
van 170 jaar oud, die in de oorspronkelijke staat is en is daarmee een
van de oudste cultuurbossen met grove dennen in de gemeente
Barneveld. Jammer genoeg zijn ze nog niet opgenomen in het Landelijke
Register van Monumentale Bomen maar dat zal niet lang meer duren.
Deze Zanderdennen horen daar zeker in thuis.
Het is niet aannemelijk dat de zandverstuivingen in de 9e – 10e eeuw
ontstonden door ijzerwinning op de Veluwe en de daarvoor nodige
houtskoolwinning met houtskoolmeilers van eikenhout. Tussen 1350 en
1550 groeide de bevolking op de Veluwe, met daarbij een aanslag op de
natuur. Dit zou ook een reden kunnen zijn voor het ontstaan van
zandverstuivingen. Er werden veel eiken geschild voor het looizuur om
huiden te looien en eikenhout werd veelvuldig gebruikt voor verwarming
en het stoken van ovens. Het ontbossen en daarmee het ontstaan van
heidevelden heeft toen plaatsgevonden. Daarna kwam er een grote
behoefte aan wol. Uit een veetelling van 1526 blijkt dat er destijds maar
liefst 111.000 schapen op de Veluwe waren! Ook de potstalcultuur,
waarvoor de heide afgeplagd werd, heeft er waarschijnlijk mede voor
gezorgd dat er stuifzand ontstond. Voor een akker van een hectare, was
zes hectare afgeplagde heide nodig. Dit waren per jaar zo’n 150 karren
vol! Ook het afbranden van de heide om deze te verjongen, zou het
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stuifzand geholpen hebben te ontstaan. Maar er zijn ook studies die
aannemen dat de stuifzanden ontstaan zijn door droogte, waardoor het
dekzand op de westzijde van de Veluwse stuwwal door de wind in
beweging kwam. Er worden in de lectuur dus meerdere oorzaken
genoemd voor het ontstaan van het stuifzand op de Veluwe. Toen de
kunstmest rond 1860 zijn intrede deed, was het kwaad geschied.
Stuifzand was een bedreiging geworden voor de bevolking. Ook door
wolimport vanuit Australië kwam er armoede over de Veluwe.
De overheid wilde graag herbebossen, maar de gezamenlijke gronden
van de arme boeren konden niet aangekocht worden. Nadat de
markenwet in 1886 was aangenomen, kon grond van deze boeren op de
collectieve gronden gekocht worden. In 1899 werd Staatsbosbeheer
door de regering opgericht en werd een begin gemaakt met bebossen
van de stuifzanden en het ontginnen van de heidevelden. Groot
Vogelenzang, De Grote Hoef en Klein Vogelzang worden aangekocht. De
landouwgrond van deze boerderijen werd gebruikt voor het kweken van
miljoenen dennetjes voor het beplanten van de zandverstuivingen. De
boerderij Groot Vogelenzang, thans gemeentelijk monument, staat nog
aan de Lovinklaan en is nu een dienstwoning van Staatsbosbeheer. De
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nu monumentale Rijkszaadeest in Stroe leverde in die tijd veel zaad voor
Staatsbosbeheer.
Kaart uit 1850 met de dennensingel met grove den

Kaart uit 1920 waarop de Zanderdennen zijn aangegeven
De arme Veluwse boeren konden ingezet worden in de boomkwekerijen
en het bebossen van de zanden met in eerste instantie grove dennen.
Ook werden in die tijd veel kinderen ingezet bij het planten en uitzetten
van de grove dennen. Gelukkig maakte de schoolwet in 1901 een einde
aan deze kinderarbeid. Er werd leerplicht ingevoerd voor kinderen van
6-12 jaar.
De oorspronkelijk dennensingel van 1850 is nog altijd duidelijk te
herkennen. Er staan bijzonder fraaie oude grove dennen. Bijzonder is
verder, dat zich hier door de tijd heen, spontane natuurlijke processen
konden vol-trekken. Het resultaat is dat er een natuurlijke
bosontwikkeling is van wel 170 jaar oud. De soorten bomen, struiken en
lage vegetatie verschilt hier duidelijk ten opzichte van een productiebos.
De Zanderdennen zijn te vinden achter de gelijknamige Staatsbosbeheer
Camping de Zanderdennen aan de Noorderheideweg en ten zuiden van
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de Duinweg in Kootwijk. De totale dennensingel Zanderdennen loopt van
de uitzichttoren op het Kootwijkerzand naar de Houtzagersweg in
Kootwijk. Op het bospad achter de camping staat een informatiebordje.
Bezoek de Zanderdennen en geniet ervan.

Albert Prins
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Adv.pag. 2 - kleur

Barneveldse brillenwinkel ¼
DA drogist ¼
Meesters in led ½

16

IVN Barneveld

Gelderland: 1 miljoen bomen erbij
Het verbeteren van verzuurde bosbodems, het tegengaan van
verdroging van het bos en het helpen van beheerders om jong en
gevarieerd bos te laten ontstaan. Dit zijn maatregelen waarmee de
Gelderse overheid wil zorgen voor een gezond en afwisselend bos.
Zij willen ook meer natuurlijk bos, met meer oud en dood hout, wat
goed is voor de biodiversiteit. Ook moet er de komende tien jaar
1.700 ha. nieuw bos bijkomen, grotendeels in bestaande
natuurgebieden. En nog eens 1 miljoen bomen in het landelijk
gebied en in Gelderse dorpen en steden.

Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Bomen en bos dat door
Gedeputeerde Staten van Gelderland is vastgesteld. Men werkt in
Gelderland sinds vorig jaar aan een eigen bomen- en bosbeleid. De
gezondheid van de Gelderse bossen staat onder druk door
klimaatverandering, stikstofneerslag en verdroging. Hierdoor gaan op
sommige plekken nu al bomen dood, zoals de lariks en de fijnspar. Dit
voorjaar stelden Gedeputeerde Staten daarom al nieuw beleid vast om
het tij te keren. In het Uitvoeringsprogramma is verder uitgewerkt hoe
de provincie meer bos en vooral een vitaler bos wil realiseren.
Bomen belangrijk voor Gelderlanders - Gedeputeerde Peter Drenth:
”Gelderland is de groenste provincie van Nederland. Mede dankzij onze
prachtige bossen. Dat willen we zo houden en dat betekent dat we goed
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voor onze bomen moeten zorgen. Bomen en bos zijn van
landschappelijk, ecologisch, economisch en sociaal belang. Zij bepalen
mede hoe Gelderlanders hun omgeving beleven en waar ze zich thuis
voelen. Bomen en bos zijn daarmee deel van de Gelderse identiteit”.
Klimaat en stikstof - Gelderse bossen hebben te lijden onder
stikstofdepositie en droogte, onder andere door klimaatverandering. Dat
betekent dat de bossen bestand en weerbaar moeten zijn tegen het
veranderend klimaat met weersextremen als hoosbuien en
buitengewone droogte en hitte. Door meer gemengde bossen te laten
ontstaan zijn de bossen hiertegen beter bestand. De provincie
ondersteunt de aanleg van wildkerende rasters, om te voorkomen dat
wilde dieren het jonge loofbos opeten. Voorwaarde is wel dat in een
gebied de wildstand niet veel hoger mag zijn dan is afgesproken.
Natuurbos - Gelderland wil ook 9.000 hectare bossen waar ook
houtproductie plaatsvindt, omvormen naar natuurbossen, waar het
beheer nog meer is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Dat
gebeurt onder andere door samen met andere provincies de regels voor
beheer van natuurbossen aan te passen. Dit sluit aan bij het landelijk
beleid voor bossen dat in november naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Meer bomen en bos - Om te zorgen voor meer bos, wil men in tien jaar
tijd binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN) 1.200 hectare graslanden
en land met lage vegetaties omvormen naar bos. Ook buiten het GNN
moeten meer bomen en bos komen. Daar wordt gekeken of daarmee
ook andere doelen bereikt worden, zoals het bestrijden van droogte in
het landelijk gebied of het tegenhouden van stikstof. Dat gaat om zo’n
500 hectare. Ook bomenlandbouw (agroforestry) biedt mogelijkheden
om meer bomen te planten. Provincie Gelderland moedigt agrarisch
ondernemers aan om met bomenlandbouw aan de slag te gaan. In het
landschap, bij particulieren en in de openbare ruimte in dorpen en
steden en langs wegen en waterlopen wil de provincie in tien jaar nog 1
miljoen extra bomen planten. Dat draagt bij aan het klimaatplan en aan
het voorkomen van wateroverlast en hittestress in steden en dorpen.
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Balans - Provincie Gelderland wil in 2021 volop inzetten op een
hernieuwd evenwicht tussen wonen, werken en reizen en de gevolgen
die dit heeft voor de natuur en ons klimaat. Hierin zitten dilemma’s die
vragen om onderzoek, samenwerken én het maken van scherpe keuzes.
Deze zijn nodig omdat de ‘spaarpot’ van provincie Gelderland - het
stamkapitaal - steeds leger wordt. Dit hernieuwd evenwicht wordt
vermeld in verschillende beleidsprogramma’s die met elkaar
samenhangen: Agrifood, Biodiversiteit, Bomen en bos en het Gelders
Klimaatplan. Alle plannen zijn gericht op een schoon en welvarend
Gelderland.

Schone rivieren 2021

“Het jaar van het wattenstaafje” en ook van de knakaal…
Opruimen tijdens de voorjaarsronde: eind februari was het weer
zover: de voorjaarsschoonmaakronde van 100 meter parallel aan de
rivieroever van de Waal, bij Lent (Nijmegen) in het kader van het
project ‘Schone rivieren’. Marjanne en ik inventariseerden de
afvalitems op ‘ons stukje’ rivieroever. Het was erg hoog water
geweest en we waren benieuwd wat we deze keer allemaal zouden
oprapen en turven op
onze lijst. Hiermee
brengen
we
de
plasticvervuiling
in
Nederland in kaart en
kan het probleem bij
de bron aangepakt
worden.
Het viel ons direct op
dat er erg veel afval lag.
We vonden niet alleen
dode,
verdronken
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konijnen/hazen, maar ook troffen we veel knakalen aan. Knakalen? Ja
precies, dat dachten wij ook.
Op internet lezen we dat er honderden geknakte palingen dood in de
uiterwaarden
bij
Nijmegen
liggen,
vermorzeld
door
de
waterkrachtcentrales. In ons onderzoeksgebied lagen er zo’n tien. Het
zijn dubbel geknakte dode palingen: ze zijn terecht gekomen in een
schoepenrand van een gemaal of een waterkrachtcentrale. De palingen
die er lagen waren allemaal bijna polsdik en zo’n 70 cm tot 1 m lang. Het
zijn vrouwelijke schieralen, die terug naar de Sargassozee willen om te
paaien. Die waterkrachtcentrales liggen vooral in Duitsland, in de
zijrivieren van de Rijn. Als de paling een klap van zo’n schoepenrad krijgt,
dan knakken ze letterlijk (soms zwemmen ze nog even door, maar
uiteindelijk sterven ze).
Verder troffen we ook
ontzettend
veel
kledingstukken
en
sanitaire doekjes aan.
Maar ook: een zadel, twee
bezems (zonder steel), een
handvat van een paraplu,
een
half
Playmobil
poppetje, een schoen,
balletjes om leidingen van
schepen schoon te maken,
delen van een werphengel, een plastic scheermes, haarelastiekjes, een
schoen,
een telefoonhoesje en ook diverse plastic/rubber
handschoenen. Dit naast alle kleine ondefinieerbare kleine plastic
afvalstukken. Buiten ons onderzoeksgebied troffen we zelfs een plastic
afvalcontainer en een plastic bank aan. Het was al met al een trieste
bedoening.
We vonden dit keer 28 ‘nurdles’ in ons zelf gekozen vak in de
strooisellaag van 50 x 50 cm, dat we onderzochten op deze piepkleine
stukjes plastic. Een nurdle is één van de grootste bedreigen van onze
oceanen en onze planeet: het zijn piepkleine stukjes plastic die gebruikt
worden als grondstof voor plastic producten. Op de website
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www.hetzerowasteproject.nl tref je een interessante pagina aan over
‘Nurdles: wat zijn het en waarom moeten we er bang voor zijn?’.
Gelukkig is ons onderzoek niet voor niets. Zo komt er statiegeld op kleine
petflesjes en blikjes! Dus dat afval komen we hopelijk in de toekomst niet
(of niet veel) meer tegen.
Webinar - Op 24 maart jl. vond er
vanuit het project ‘Schone rivieren’ een
webinar
plaats
om
de
onderzoeksgegeven uit 2020 met de
vrijwilligers te delen. Het was heel
interessant om te horen hoe onze
gegevens verwerkt worden en wat er
mee gedaan wordt! Het webinar is
opgenomen
en
zal
nog
op
www.schonerivieren.nl worden geplaatst.
Wist je bijv. dat:

● 2021 het jaar van het wattenstaafje is? Het wattenstaafje is namelijk

een indicator voor sanitair afval. Hiervoor zal vanuit het project
‘Schone rivieren’ in overleg getreden worden met o.a. gemeenten
over het beheer van riooloverstorten. Wat moet je wel of niet door
het toilet spoelen? In ieder geval geen wattenstaafjes!

● 6% van de deelnemers aan het webinar meer dan tien mondkapjes
vond op de rivieroevers.

● Er inmiddels meer dan 1.000 vrijwilligers zijn die meedoen met het
project ‘Schone rivieren’.

● Iemand 1.288 ‘nurdles’ aantrof op het 50 x 50 cm onderzoeksgebied.
● Er sprake is van een zgn. ‘hotspot’ als er per 100 meter (parallel aan
de rivier) meer dan 1.200 afvalitems worden aangetroffen?

● Van een ‘nurdle hotspot’ is sprake als er meer dan 400 korrels per
vierkante meter worden aangetroffen?
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● Afval

van de merken Coca Cola en McDonalds het meest worden
aangetroffen?

● Er in de voorjaarstelling altijd meer afvalitems op een traject worden
aangetroffen dan in de
onderzoeksgebied ook zo.

najaarsronde?

Dat

was

bij

ons

● Nu nog niet gezegd kan worden dat de rivieren al schoner worden. Er
zijn namelijk nog teveel variabelen om hier iets over te kunnen
zeggen. Er zijn veel meer metingen voor nodig.

● Veel afval afkomstig is van consumenten en de industrie. Van een

riooloverstort en dumpingen komt beduidend minder afval op de
rivieroevers terecht.
In 2021 zijn er veel plannen
vanuit het project ‘Schone
rivieren’. Onder meer het starten
van
een
bewustwordingscampagne tegen
voedselverpakkingen met focus
op hergebruik.

Tussen half oktober en half
november gaan we onze najaarsmeting uitvoeren. We zijn nu al
benieuwd of we dan inderdaad minder afval aantreffen.

Ivonne Pater

De stenen bank op Boeschoten
Ter herinnering aan het werk van Johannes Jager Gerlings op de
Veluwe is er op Boeschoten, tegenover de schaapskooi van
Staatsbosbeheer, een stenen bank met inscriptie geplaatst (zie
foto’s).
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Johannes werd op 10 december 1876 geboren te Haarlem. Na het
volgen van de H.B.S. in Wageningen schreef hij zich in 1894 in aan de
rijkslandbouwschool in diezelfde stad. In 1897 studeerde hij af als
bosbouwkundige maar besloot om toch nog door te studeren aan
de Universiteit van München. Met het behalen van de akte
Middelbaar Onderwijs Houtteelt in 1899 sloot hij zijn studieperiode
af.
Op 1 augustus 1899 werd hij als tijdelijk ambtenaar toegevoegd aan de
staf van de toenmalig Inspecteur der Staatsbossen en Ontginning, de
heer Lovink. Drie jaar later, op 1 juli 1902, volgde zijn benoeming tot
Houtvester in de Houtvesterij Kootwijk. Daar zette hij het werk van de
Nederlandse Heidemaatschappij voort, die reeds waren begonnen met
de bebossing van de zandverstuivingen. Hier verrichte hij ook veel
praktisch onderzoek naar de problemen die zich voordeden met de
bebossing op de zandgronden. Hij publiceerde hierover in allerlei
tijdschriften.
Van 1900 tot 1907 was hij docent aan de opleiding van middelbaar
bosbouwtechnisch personeel en de cursus voor boswachters en
rentmeesters van de Nederlandse Heidemaatschappij. Op 1 oktober werd hij
benoemd tot houtvester in Breda. In Breda was het dat hij zich helemaal
vertrouwd kon maken met de denkbeelden van Van Schermbeek. Deze
zag groot belang in de studie naar de samenhang tussen grond,
kruidvegetatie en opstand.
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Op 1 april 1917 werd hij benoemd tot adjunct inspecteur en in 1924
volgde de benoeming tot inspecteur. Door het hele land moesten
controles worden uitgevoerd en dit deed Gerlings altijd op de fiets. Zijn
collega’s zullen vaak met respect naar hem hebben gekeken, want
tochten van honderd kilometer of meer waren geen uitzondering.
Vanwege zijn werk als inspecteur kon Gerlings veel minder overleg
hebben met zijn collega’s over bosbouwkundige vraagstukken als hij zou
willen. Zijn invloed is echter groot geweest en zijn denkbeelden waren
van duidelijke invloed op de bebossingwerkzaamheden in Drenthe en de
Veluwe. Gedurende zijn periode als inspecteur nam hij zitting in vele
studiegroepen en adviescommissies. De waardering van zijn werk als
inspecteur kwam tot uiting in zijn benoeming tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau op 27 augustus 1924.
Tot 1921 verleende hij zijn medewerking aan het opleiden van studenten
aan de Landbouw Hogeschool bij cursussen. In 1933 kwam er een
leerstoel vrij op de Landbouw Hogeschool en op 19 september werd hij
geïnstalleerd met de leeropdracht ‘Houtteelt en bosbescherming buiten
de tropen en de geschiedenis van de bosbouw der gematigde
windstreken’.
Voortbouwend op de ideeën van Van Schermbeek en gesteund door het
werk van Erdmann zag hij als voornaamste taak van de bosbouwer “het
creëren van bosgrond uit woeste grond”. Door deze te verbeteren, te
verzorgen en door een juiste keuze van houtsoorten kon met de juiste
behandeling de leefgemeenschap in stand worden gehouden. Zijn
opvattingen over het bos als leefgemeenschap kwam ook in elke
excursie naar voren en zal in de herinnering van veel studenten gegriefd
staan.
Volgens zijn collega Van Soest was Gerlings boven alles vooral
bosbouw-pionier. Hij begreep als een van de weinigen uit die tijd dat het
bos een uiterst gevoelig instrument was dat fijn moest worden bespeeld.
Hij voerde vele proeven uit met bemesting in Kootwijk en besteedde
grote aandacht aan het herkomstonderzoek van de douglas dat
toentertijd plaats vond bij het Rijksbosbouw proefstation. Na de sluiting
van dit proefstation zette Gerlings zich in om het bosbouwkundig
onderzoek weer opgang te brengen.
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Zijn pogingen om de afzet te bevorderen van inlands hardhout
tegenover de concurrentie van tropisch hardhout heeft de grondslag
gelegd voor tal van regelingen om de afzet van inlands hout te
verbeteren.
Jager Gerlings publiceerde tijdens zijn leven vele artikelen en enkele
boekwerkjes waarvan de boekje ‘Boschbouw’ en ‘A.J. van Schermbeek en
zijn werk in het vroegere Rentambt Breda’ zijn bekendste waren. Op 20
juni 1961 overleed hij op 84-jarige leeftijd, dus zestig jaar geleden.
F.W. Malsch - In memoriam J.H. Jager Gerlings / Nederlandsch bosbouwtijdschrift
nr. 8, aug. 1961
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Adv.pag. 3 - kleur

HUBO XL ¼
Van Middendorp ¼
Leijenhorst 2wielers ¼
Graag bijgaande foto gebruiken als stopper voor de
ontbrekende vierde advertentie
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De laatste pagina?
U leest nu de laatste tekstpagina van deze Natuurlijkerwijze, de
uitgave van IVN Barneveld voor haar leden en donateurs. Het zou
ook wel eens de laatste pagina kunnen zijn of worden van de
allerlaatste Natuurlijkerwijze. De redactie heeft het bestuur
namelijk laten weten te stoppen met het redigeren en opmaken
van het afdelingsblad.
Het bestuur heeft echter Hans Boland en Rob de Graaf, die jarenlang
samen de redactie vormden van het lijfblad van onze afdeling, gevraagd
in elk geval nog een laatste nummer van hun hand te verzorgen. Het
resultaat van dat verzoek hebt u nu voor u.
Jammer genoeg werd het voor hen steeds lastiger relevante bijdragen te
verzamelen of op papier te zetten, slecht een heel enkele keer werd er
spontaan kopij aangedragen. Ook om ‘jaarverslagen’ van werkgroepen
moest regelmatig meermalen gevraagd worden met soms een zeer
pover resultaat. Om maar niet te spreken over de tijd die er ging zitten in
het verzamelen van de nodige advertenties.
Betekent dit nu het definitieve einde van Natuurlijkerwijze? Dat hoeft
natuurlijk niet perse. In het bestuur werd het idee geopperd om te
komen tot een opgewaardeerde, digitale nieuwsbrief. Maar het is wel
duidelijk geworden dat beide heren zich daar niet mee willen bemoeien.
Er wordt dus naar nieuwe mensen gezocht die
zich willen inzetten voor het voortbestaan van
Natuurlijkerwijze, in welke vorm dan ook: op
papier of digitaal.
Het allereerste nummer verscheen in maart
1977 en werd gepresenteerd met de ondertitel
‘Kwartaaluitgave van de afd. IVN-natuurwacht
Lunteren-Barneveld.’ Tot nu toe is dat dus al 45
jaar gelukt. Het bestuur hoopt van harte dat er
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enkelen zullen zijn, die in elk geval de 50 jaar helpen vol maken.
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Adv.pag. 4 - zwartwit

Guldie ¼
Kaashuis Vita Nova ¼
Brouwer ¼
Floor ¼
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