2

IVN Barneveld

Barneveld Natuurlijkerwijze
www.ivn.nl/barneveld
adres: Stationsweg 2c, 3771 VH Barneveld
e-mail: communicatie@ivn-barneveld.nl

mei 2022
46e jaargang nr.2

Natuurlijkerwijze verschijnt 4 keer per jaar digitaal waarvan 2 keer ook als boekje
Bijdrage 2022 .......................................................................................3
Van de voorzitter..................................................................................5
Buitenactiviteiten 2022- IVN Barneveld ...............................................6
Vacatures IVN Barneveld .....................................................................7
Notulen ledenvergadering .....................................................................8
Vogel van de lente ............................................................................... 11
Dier van de lente................................................................................. 13
Plant van de lente................................................................................ 15
Adresgegevens.................................................................................... 18
Maai mei niet ...................................................................................... 19

Bijdrage 2022
Veel van jullie hebben de bijdrage 2022 al
betaald. Bedankt daarvoor!
Helaas nog niet iedereen. Mocht je nog niet je bijdrage voor het jaar 2022 hebben
gedaan, de penningmeester stelt het op prijs als dat gebeurt vóór 31 mei 2022.
De bedragen voor dit kalenderjaar zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar:
• leden € 24
• huisgenootleden € 6
• donateurs € 12
Overmaken kan op bankrekeningnummer:
NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld o.v.v. ‘bijdrage 2022’.
Hartelijke groeten, Hans Uittenhout, penningmeester, tel. 06-40446104.
Kopij: de redactie ontvangt uw bijdrage voor het volgende nummer graag
tot vrijdag 15 juli 2022 via e-mail: redactie@ivn-barneveld.nl
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Van de voorzitter
We mogen weer! Deze kreet stond op de voorpagina van de vorige Natuurlijkerwijze. Eindelijk mochten we elkaar weer ontmoeten en konden we weer in
groepsverband samen dingen doen. Geen mondkapje meer, geen beslagen bril
in de winkel, geen anderhalve meter. Alles weer normaal. Eigenlijk waren het
maar kleine dingen als je het ziet in het licht van wat er nu in de Oekraïne gebeurt.
Zo kun je natuurlijk alles relativeren, maar je zult maar ernstig ziek zijn geweest,
iemand hebben verloren, of je werk zijn kwijt geraakt. Persoonlijk leed is voor
anderen niet meetbaar, maar het was en is er bij sommigen nog steeds.
We zijn geen vereniging waarin alle leden intensief met elkaar omgaan. We zijn
bijvoorbeeld geen koor waarin iedereen elkaar kent en door corona is het onderlinge contact helemaal weggevallen. Er was geen mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te horen hoe het met iemand ging. Misschien is het daarom wel een
kreet die je op meerdere plekken kon horen. We mogen weer, we kunnen elkaar
weer zien en spreken. Voor mij was het dan ook geweldig dat er weer goedbezochte excursies waren en dat de vogelcursus weer van start mocht gaan. Er staat
weer het nodige in de planning en als je wilt, er kan nog best wat bij. Er blijkt een
grote behoefte te zijn aan natuur gebonden activiteiten. Voor de zichtbaarheid
van het IVN zijn die activiteiten ook belangrijk. Door corona zijn we binnen Barneveld enigszins onzichtbaar geworden. Als bestuur maken we ons daar best wel
zorgen over, want zichtbaarheid is ook een voorwaarde om nieuwe leden aan te
trekken. We zijn er dan ook mee aan de slag gegaan. We hebben gesproken met
een aantal leden (de denktank) en met de coördinatoren van de werkgroepen.
Daarnaast hebben we gekeken naar wat het landelijk IVN aan plannen heeft voor
de komende jaren. Dit alles heeft ertoe geleid dat we een jaarplan hebben opgesteld. Een jaarplan voor 2022 en voor 2023, want het is niet allemaal in een jaar
te realiseren. Tijdens de voorjaarsledenvergadering zal het plan gepresenteerd
worden en met de aanwezige leden besproken. Alle reden om te komen dus.
Tot slot doe ik nog een oproep voor het aanmelden van nieuwe bestuursleden
(via voorzitter@ivn-barneveld.nl). Het is echt nodig om het bestuur te versterken, want dit jaar treed ik af en volgend jaar twee andere bestuursleden.
Geniet tijdens de zomer van wat de natuur ons biedt, want we mogen weer!

Rien Brand, voorzitter
Natuurlijkerwijze zal twee keer per jaar alleen digitaal gaan verschijnen (en twee keer
per jaar ook per post). Indien je e-mailadres niet bekend is bij het IVN Barneveld en je
wilt ook de Natuurlijkerwijze digitaal ontvangen, laat het dan even weten.
Indien je de digitale nieuwsbrief ontvangt van afdeling Barneveld, dan is je e-mailadres
bij ons al bekend.
Natuurlijkerwijze, lente 2022
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Buitenactiviteiten 2022- IVN Barneveld
Zaterdag 21 mei 2022 – Wekeromse Zand

Vertrek: De Vetkamp om 08.00 uur;
Tijdstip: 8.30 (start wandeling)
Gids:
Hans v.d. Bovenkamp
Zaterdag 18 juni 2022 – wandeling over Landgoed Hell

Tijdstip: 9.45 uur Bethabara
Gidsen: Grietje Stitselaar en Cor de Bruin
Donderdag 7 juli 2022 – Pinetum Lunteren

Tijdstip: 19.00 uur De Vetkamp,
19.30 uur restaurant De Lunterse Boer (Boslaan 87, Lunteren)
Gidsen: Bart Brummer en Evert van den Berg
Zaterdag 13 augustus 2022 – Heide en Bijen

Tijdstip: 13.30 uur De Vetkamp,
14.00 uur Parkeerplaats Stroese Heide
(nabij de Twilmij, Houtbeekweg 7, Stroe)
Gids:
Gerrit v.d. Berg
Zaterdag 3 september 2022 – Landgoedwandeling

Tijdstip / vertrek: 8.00 uur De Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduijn
Zaterdag 10 september 2022 – Excursie De Bunt

Tijdstip: 14.00 De Bunt, Vossenweg 5 in Nijkerk
Gidsen: Henk van den Berg en Lenie van de Streek
Zaterdag 15 oktober 2022 – Paddenstoelenwandeling - Schaffelaarsebos

Tijdstip: 13.30 uur Schaffelaarsebos (parkeerplaats bij Natuureducatiecentrum)
Gidsen: Jan van Middendorp, Klazien Koppelaar en Evert van den Berg
December 2022 – Snertwandeling

Leden en donateurs worden via de Nieuwsbrief
geïnformeerd over tijd en plaats.
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Vacatures IVN Barneveld
- Extra redacteur voor ons kwartaalblad Natuurlijkerwijze

We zijn op zoek naar een enthousiaste redacteur die samen met Wim Geelhoed de Natuurlijkerwijze wil samenstellen. Naast Rien Brand is ook Wim
Geelhoed bereikbaar voor vragen
(redactie@ivn-barneveld.nl of 06-30763750).
- Webmaster: Bijhouden website en Instagram / Facebook

Als webmaster zorg je ervoor dat de website actueel blijft. Dat doe je met
behulp van het CMS-systeem Wordpress, wat in de eerste helft van 2022
vernieuwd zal worden. Je zult dus ook een training hierover krijgen. Activiteiten en informatie van de afdeling plaats je op de website. Je werkt daarvoor ook samen met de redactie van Natuurlijkerwijze en de Nieuwsbrief.
Daarnaast is het een pré indien je ook berichten wilt plaatsen op een Instagram-account en/of Facebook. Voor vragen en aanmelding: Rien Brand.
- Leden werkgroep Scholing

De werkgroep Scholing organiseert de NGO-natuurgidsenopleiding (incl. excursies) en trainingen voor ervaren natuurgidsen. Daarnaast korte cursussen
of educatieve excursies, lezingen en wandelingen voor IVN-leden en voor
inwoners van de gemeente Barneveld.
Om een aantal activiteiten weer concreet op te kunnen pakken en uit te
breiden, heeft de werkgroep nieuwe leden nodig. Wie wil lid worden om
mee te denken over planning en organisatie en inhoud van de lesprogramma’s en bijbehorende cursus-excursies?
Voor vragen of aanmelding kan contact worden opgenomen met Rien Brand
of Henk van de Beek (voorzitter werkgroep Scholing –
vandebeekhenk@gmail.com of 06-10287923).
- Leden voor de werkgroep (basis)Scholen (docenten)

IVN Barneveld verzorgt tijdens de schoolweken dagelijks natuureducatielessen vanuit ons centrum op de Schaffelaar. Het betreft steeds een dagdeel
per klas, deels binnen en deels buiten op het terrein van landgoed Schaffelaar. In principe gebeurt dit voor alle leerlingen van alle basisscholen in de
gemeente Barneveld. Als je het leuk vindt om een aantal van deze lessen
(binnen of buiten) te verzorgen, of een keertje wilt kijken of het iets voor je
is, meld je dan aan bij Margreet Rouwenhorst
(coördinator werkgroep Scholen – mg.rwhorst@upcmail.nl).
Voor vragen over de vacatures kan contact worden opgenomen met Rien Brand.
Natuurlijkerwijze, lente 2022
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Notulen ledenvergadering
IVN Barneveld d.d. 02-11-2021

1.

Locatie: Aeres MBO Barneveld
Met bericht afwezig bestuurslid: Martien Bakkenes
Opening door Rien Brand, voorzitter
Rien: Allemaal van harte welkom, het is inmiddels 2 jaar geleden dat we de laatste ledenvergadering hielden.
Rien opent de vergadering en noemt de namen op van de leden die zich voor de
vergadering afgemeld hebben.

2.

Vaststellen van de agenda
Agenda is vastgesteld

3.

Mededelingen
Hans Boland verteld dat we via de Rabobank actie een bedrag krijgen van €
1.030, 05. Dit geld zal worden besteed aan de lessen voor de scholen.
Hans Boland is aftredend en niet herkiesbaar, we nemen dan ook afscheid van
hem.
Rien: Hans heeft erg veel gedaan voor onze vereniging. Hij is o.a. 26,9 jaar bestuurslid geweest en heeft daarnaast vele activiteiten gedaan. Rien benoemd
dat hij van alle vrijwilligers die in de loop der jaren activiteiten heeft gedaan ver
bovenaan staat.
Het heeft het bestuur dan ook behaagd om hem erelid te maken van onze vereniging.
Hans krijgt hiervoor een oorkonde en een gouden speldje uitgereikt van Rien namens het bestuur.

4.

Jaarverslag
Vanwege corona is het niet mogelijk om een inhoudelijk verantwoord jaarverslag te schrijven.

5.

Financiële verantwoording, overzicht 2020
Hans Boland heeft dit op 18 oktober 2021 openbaar gemaakt aan de leden.
Dhr. Dormans vraagt naar het feit dat de kas niet volledig kloppend is.
Hans geeft aan dat wegens spontane wisselende geldbedragen het erg veel
werk is om dat uit te zoeken. Er komt nog een begroting 2020/2021.
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6.

Verslag kascommissie en aanstellen nieuwe kascommissie
Jan Hassink en Klazien Koppelaar hebben de kascontrole gedaan.
Er is het bestuur hierbij decharge verleend
Klazien Koppelaar staat voor volgend jaar weer ingeschreven.
Er zijn vanuit de vergadering geen nieuwe kas-commissieleden bij gekomen.

7.

Plannen vereniging
Rien: We zien als bestuur dat de ‘vergrijzing’ toeslaat vooral binnen de werkgroepen, de corona heeft kwetsbaarheid van de vereniging laten zien.
We willen/moeten daarom zorgen voor continuïteit.
Het bestuur heeft hierover contact gehad met Dhr. G. Kersjes en samen een visie/plan 2025 uitgeschreven.
Onze prioriteit is om weer een brede en stevige basis te creëren door kansen te
benutten en verjonging te krijgen. Dit willen we doen door meer naar buiten te
treden binnen de Gemeente Barneveld d.m.v. workshops/ lezingen en excursies
voor kinderen maar ook volwassenen en hopen daarmee tegelijkertijd hiermee
vrijwilligers te werven voor de werkgroepen, Vooral de werkgroep scholen en
scholing hebben vrijwilligers nodig.
Enkele speerpunten 2021/ 2022
• Werven nieuwe vrijwilligers
• Versterken van het bestuur door b.v. meedenkers vanuit de leden.
• Gesprek aangaan met werkgroepen
Dhr. J Dormans is voorzitter van theater op het zand en bied aan om een stand
van IVN neer te zetten op Kootwijk tijdens dit festival om reclame voor ons te
maken.

8.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag

9.

Sluiting van de vergadering
Rien bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering

10. Pauze
11. Lezing van Jeannet Hulshof over “De terugkomst van de wolf naar de
Veluwe”.
Het was een zeer leerzame en interessante lezing over de wolf die door de leden
zeer gewaardeerd werd.
Opgesteld door: Margreet Rouwenhorst, secretaris
03-11-2021
Natuurlijkerwijze, lente 2022
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Fotowerkgroep IVN exposeert

“De vier jaargetijden”

Barneveld/Lunteren – De fotowerkgroep van IVN Barneveld exposeert vanaf 4
april in Het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 in Lunteren.
Het thema is ‘De vier jaargetijden’, dus lente, zomer, herfst en winter. Van elk
seizoen hangen er vijf foto’s gemaakt door leden van de fotowerkgroep IVN
Barneveld. Er is gekozen voor verschillende onderwerpen in het seizoen, waaronder planten en dieren.
Het doel is mensen er op te wijzen hoe interessant en mooi de natuur is. De expositie hangt in Lunteren tot 30 juni.
Daarna zal de tentoonstelling van 1 juli t/m 30 september in Zorgcentrum “Norschoten”, Klaverweide 1 in Barneveld te zien zijn. Vervolgens verhuist de expositie naar Putten. In de Praktijk voor tandheelkunde (Kelnarijnstraat 20 in Putten) is de expositie dan in oktober tot en met december 2022 te zien.
De foto is van Suzan Hoogeveen. Het is een grutto, die op het moment broedt
in ons land. Hopelijk komen er veel eieren uit en blijven de jonge vogels leven.
Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met Suzan Hoogeveen (via ivnfotobarneveld@gmail.com) of via 0640081518.
Lente

Zomer

Herfst

Winter
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Vogel van de lente
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Huiszwaluw - Delichon urbicum
Eén zwaluw maakt nog geen zomer! Een gevleugelde uitdrukking die eigenlijk de plank helemaal mis slaat. Omdat
ze leven van vliegende insecten is hier in het late najaar
en de winter niks voor hen te halen. Ze overwinteren in Afrika; ten zuiden van de
Sahara. Daar is voedsel genoeg voor hen tijdens de winter. Het zou logisch geweest zijn als er lente gestaan had. Want in januari en februari worden er nauwelijks gezien; voor de boerenzwaluw nemen de aantallen in maart flink toe
maar komt de piek in april. Bij de huiszwaluw is dat eigenlijk met alles een maand
later.
Als ze weer terug zijn uit Afrika zoeken ze hun oude nest weer op of hun geboorteplek. Van oorsprong nestelden de Boerenzwaluwen tegen rotswanden en in
grotten; de Huiszwaluwen tegen klifranden en ook in grotten. De Boerenzwaluw
nestelt (hier) hoofdzakelijk in gebouwen; vaak boerderijen en boerenschuren.
Die zijn vaak toegankelijk en bieden bescherming voor hun open nest. Soms maken ze hun nest onder een brug of afdak. Huiszwaluwen hebben hun nest
meestal aan de buitenkant van gebouwen, vaak onder een overstek of dakgoot.
Zij maken een bolrond nest met een kleine ingang bovenaan. Allebei knappen ze
het oude nest op of bouwen het weer met balletjes klei die ze met hun snavel uit
slik maken. Vaak broeden ze in kolonies; maar hun aantallen nemen af. Minder
insecten zal hierbij zeker een grote rol spelen en misschien ook minder nestgelegenheid in de buurt van voedsel. Terwijl er uiteraard ook materiaal moet zijn om
hun nest te bouwen en een plek om het aan vast te maken.
Boerenzwaluwnest

Natuurlijkerwijze, lente 2022
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Inmiddels zijn er voor beide
soorten ook kunstnesten te
koop, die kunnen helpen om
nestgelegenheid te bieden op
plekken waar geen nestmateriaal in de buurt te verzamelen.
Boerenzwaluwnest

Huiszwa-

luwnest
Beide soorten blijven hier tot september met nog kleinere aantallen in oktober
en daarna resten nog wat enkelingen. Zie voor de verschillen hieronder!
Huiszwaluw

Boerenzwaluw

Verder komt hier de in steile wanden broedende Oeverzwaluw voor en op de trek is soms een Roodstuitzwaluw
te ontdekken.
En dan kennen we waarschijnlijk ook allemaal wel
de Gierzwaluw die tot een heel
andere familie hoort; maar er zowel wat uiterlijk als wat gedrag
wel wat van weg heeft, in
tegenstelling tot de Nachtzwaluw.
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Dier van de lente
Groene kikker - Rana esculenta
Kikkers (met inbegrip van de padden) horen tot de amfibieën; net als salamanders en wormsalamanders. Dit in
tegenstelling tot de hagedissen, slangen, krokodillen en
schildpadden die tot de reptielen behoren. De naam
amfibie is afgeleid van het Griekse ἀμφί-βιος amphí-bios, wat dubbel-levend
betekent. Ze kunnen zowel in het water als op het land overleven.
Amfibieën kenmerken zich door de metamorfose in hun ontwikkeling: larven die
uitsluitend in water kunnen leven ontwikkelen zich tot lucht ademende adult
met longen. Ze gebruiken hun huid als een secundair ademhalingsoppervlak;
sommige kleine salamanders en kikkers zijn zelfs volledig ingesteld op huidademhaling.
Wie van ons is we niet groot geworden met kikkerdril en kikkervisjes in een glazen
pot in de vensterbank in de keuken? Ik tenminste wel; het begon met een klomp
kikkerdril – geen lang snoer want dat is van padden. Maar een gelatineachtige
substantie met een klein zwart puntje erin. En dat puntje groeide tot een komma
en langzaam werd het groter en het dril kleiner tot het dril op was en het kikkervisje vrij rondzwom met z’n soortgenootjes. Het heeft dan uitwendige kieuwen
die langzaam plaatsmaken voor inwendige. Het werd groter en groter en groeide
uit tot een dikkopje. Dan werd het spannend; water verversen en een deel van
de kikkervisjes eruit halen want anders liep het niet goed af. Na een week of zes
begonnen er achterpootjes te groeien en daarna voorpootjes. Op dat moment
houden de kieuwen op te werken en moeten ze door de longen gaan ademen en
dus boven komen om lucht te happen. Dan is het staartje aan de beurt; dat wordt
steeds kleiner tot er maar een puntje meer over is. Dan moest ik ze weer in de
sloot zetten, want mijn moeder was bang dat ze door de keuken gingen springen.
Dus de rest heb ik niet van dichtbij meegemaakt. Maar de kleine kikkertjes zijn
natuurlijk lekkere hapjes voor vissen en salamanders. Toch zie je het volgende voorjaar kikkertjes die de kleuterleeftijd net ontgroeid lijken te zijn. Ze hebben de herfst
overleefd en zijn in de modder de winter
doorgekomen. Nu nog te klein om zich
voort te planten maar op weg naar de volwassenheid veranderen ze niet meer; ze
worden alleen maar groter!
Natuurlijkerwijze, lente 2022
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Er zijn verschillende soorten kikkers; maar als
je langs de waterkant loopt en je hoort kikkers
kwaken of je ziet ze achter elkaar het water in
plonzen is de kans heel groot dat het Groene
kikkers zijn. Dit is zo’n beetje de laatste kikker
die actief wordt, de Heikikker en de Bruine kikker (die veel op elkaar lijken; behalve die paar
dagen in het jaar dat de mannetjes van de Heikikker blauw zien) gaan hem voor. Deze overwinteren meestal op het land en
worden eind februari actief en trekken tot maart naar water om te paren. Daarna
gaan ze terug naar hun habitat: Bruine kikker naar begroeiing (bos, struweel, parken, tuinen) en Heikikker naar heide, hoog- en laagveen gebieden. De Boomkikker – die hier in de buurt niet voorkomt – wordt wat later actief; medio april en
heeft als leefgebied vooral zonnig gelegen zoom- en mantelvegetaties, vegetaties van meerjarige kruiden en braamstruwelen. De groene kikker is dus eigenlijk
de enige die vooral in het water leeft; hij overwinterd er en blijft er het hele jaar
door in de buurt. In april worden ze actief en vanaf dan kun je van de kwaakconcerten genieten in de buurt van waterplassen of sloten. Als ze dan zitten te kwaken zie je ook hoe ze dat doen; ze gebruiken kwaakblazen om geluid mee te maken en je ziet ze, gevuld met lucht, tevoorschijn komen. Als je goed kijkt kun je
zien dat ze soms verschillend van kleur zijn. Dat komt doordat de groene kikkers
eigenlijk uit twee soorten bestaan en dat er daartussen een bastaard is ontstaan
die zichzelf op ingenieuze wijze in stand houd. Er bestaat een Meerkikker en een
Poelkikker. En daartussen zit de Bastaardkikker. De naam zegt al genoeg. Een
Meerkikker zul je hier in de buurt niet gauw tegenkomen want meren zijn hier
niet te vinden; hooguit meertjes. Poelen, plassen, vijvers en sloten des te meer!
En de Bastaard dan? Die komt door heel het land voor. En zit qua eigenschappen
tussen zijn voorouders in. Logisch zou zijn dat ie dan hier uit zou sterven; omdat
er geen nieuwe bastaarden ontstaan als er geen Meerkikkers voorkomen. Maar
het bijzondere is dat de Bastaardkikker twee gescheiden complete set van erfelijke eigenschappen heeft en bij bevruchting de tegenovergestelde kiest van de
set die van de partner komt. En zou komen er dus eigenlijk drie soorten groene
kikkers voor in ons land.
Hiernaast zie je ze afgebeeld.
Links de Poelkikker, in het
midden de Meerkikker en
rechts de Bastaardkikker!
Gegevens o.a. van RAVON en de
Hylawerkgroep uit België.
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Plant van de lente
Bosanemoon (Anemone nemorosa)
Voor mij is de Bosanemoon het symbool van de lente. Misschien wel omdat ik de eerste keer dat ik een bos vol anemonen zag overweldigd was door het grote aantal bloemen dat vlak boven de grond schitterde. Ik kom uit een
gebied waar de Bosanemoon nauwelijks voorkomt en ook
rond de plaatsen waar ik later woonde zag je er geen. Tot
ik een keer met vrienden in de paasvakantie bij Winterswijk een bos vol mee zag. Vanaf die tijd hebt ik er wat mee.
Elk voorjaar kijk ik er weer naar uit en gelukkig kom je ze
hier in de buurt vaak genoeg tegen. Een prachtig gezicht
elke keer weer; in een bos, in bermen, aan de rand van een sloot of waar dan
ook! Een groen tapijt vol met witte bloempjes!

Bosanemoon is een lage overblijvende lentebloeier uit de Ranonkelfamilie. De
plant bloeit voordat de bomen en struiken in het loofbos, waar ze staat, uitlopen.
Ondergronds heeft de plant wortelstokken. Als de plant in het midden van de
zomer aan het eind van zijn groeicyclus begint af te sterven, wordt energie en
voedselvoorraad in die wortelstok opgeslagen.
Natuurlijkerwijze, lente 2022
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Op de tekening kun je de horizontaal tamelijk dicht onder het oppervlak van de
bosbodem lopende wortelstok zien; hieraan verschijnen handvormig gedeelde
bladeren met een lange steel die bovenaan een beetje behaard kan zijn. Ook de
bloemstelen komen rechtstreeks te voorschijn uit de wortelstokken.
Dit hebben veel vroege bloeiers. Zeker bosplanten. Om te groeien en te bloeien
heeft een plant licht nodig. Zonlicht zet de motor aan waar een plant op leeft.
Nodig om voeding uit lucht en bodem om te zetten in blad, stengel en bloemen.
Dus vooral in een (dicht) bos is het zaak om er tijdig bij te zijn, voor het bladerdek
alle licht filtert en er alleen schaduw overblijft. Om dat te bereiken worden de
voedingstoffen opgeslagen in een wortel(stok), bol of knol en sterft de plant na
de bloei af. Het volgende jaar is er dan genoeg energie in voorraad om snel te
groeien en te bloeien. En dan begint het proces weer op nieuw.
De kale bloemsteel heeft drie bladeren en draagt een witte bloem. De drie steelbladeren zitten als een krans onder de bloem. Deze bladeren zijn groter dan hun
korte steel. De planten kunnen tot 25 cm hoog worden en hele oppervlakken
bedekken, waardoor het er in het vroege voorjaar de schijn van kan hebben of er
nog sneeuw in het bos ligt.
De bloemen hebben 5-7 bloemdekbladen, die vooral aan de buitenkant ook wat
paars-rood aangelopen kunnen zijn. De bloemdekbladen zijn behaard. De bloemdekbladen zijn in feite gekleurde kelkbladen, die door hun kleur op kroonbladen
lijken. Kroonbladen ontbreken echter. De in de bloem staande meeldraden hebben gele helmknoppen. Er staat een aantal bovenstandige vruchtbeginsels in de
bloem bij elkaar. In die tijd van bloei verzamelen insecten stuifmeel en brengen
dan de bestuiving tot stand. De Bosanemoon bloeit van maart tot en met mei.
De bloemstengel is behaard. Elke vrucht bevat maar één zaadje. Deze vruchten
worden door mieren verspreid. Aan de vruchten kun je zien dat de Bosanemoon
familie is van de Boterbloemen. Net als de Dotterbloem en het
Speenkruid, ook al voorjaarsbloeiers.
De Bosanemoon groeit op vochtige, matig voedselrijke,
humusrijke grond in loofbossen en hakhout. Ook aan
slootkanten in grasland en als stinsenplant is ze te vinden, bijvoorbeeld op buitenplaatsen in Noord en Oost
Nederland.
In het zuiden van Limburg komt ook de Gele
anemoon in het wild voor en ook die is als stinsenplant te vinden, bijvoorbeeld op buitenplaatsen in Noord en Oost Nederland.
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Maai mei niet
Voor insecten is een ‘strak
gazon’ niet goed. Verschillende natuurorganisaties
roepen op om in mei even
niet te gaan maaien. Hiermee help je de insecten in
deze maand (in de maand
mei is nog niet alles in bloei en daarom zou het goed zijn als bv. de paardenbloem
even blijft staan). In België en het Verenigd Koninkrijk bestaat de actie ‘Maai mei
niet’ al langer. Daar hebben al honderden gemeentes en duizenden tuineigenaren in mei de grasmaaier niet gebruikt, zodat de natuur haar gang kon gaan. Dit
zorgde ervoor dat planten en bloemen door het gazon naar boven komen én dat
vervolgens vlinders, bijen, hommels en kevers meer voedsel tot hun beschikking
hebben. In Engeland is aangetoond dat als je het gazon niet maait in mei, er wel
tot tien keer meer bijen worden aangetrokken. Hoe mooi is zo’n kleine actie om
even niet te maaien! Help jij de insecten ook in mei, door een maand het gras
niet te maaien? Zie voor meer informatie: Maai Mei Niet Nederland
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Afz.:
IVN Barneveld
Stationsweg 2c
3771 VH Barneveld

Buitenactiviteiten IVN Barneveld - 2022
Zaterdag 21 mei 2022 – Wekeromse Zand
Zaterdag 18 juni 2022 – wandeling over Landgoed Hell
Donderdag 7 juli 2022 – Pinetum Lunteren
Zaterdag 13 augustus 2022 – Heide en Bijen
Zaterdag 3 september 2022 – Landgoedwandeling
Zaterdag 10 september 2022 – Excursie De Bunt
Zaterdag 15 oktober 2022 – Paddenstoelenwandeling - Schaffelaarsebos
December 2022 – Snertwandeling

