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IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Meer dan 20.000 ervaren vrijwilligers organiseren jaarlijks met
veel passie en kennis talloze excursies, cursussen, wandelingen en
tentoonstellingen. Zo komen veel mensen in contact met de natuur.
En dat is nodig want IVN is er van overtuigd dat kennis van natuur,
milieu en landschap de betrokkenheid vergroot. U kunt IVN Barneveld
steunen door donateur te worden voor een minimum bijdrage van
€ 10,-- per jaar, leden betalen ten minste € 17,50.
Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.
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De lente komt er aan en dat is goed zichtbaar wanneer ik nu naar buiten kijk. Een strakblauwe lucht met hier en daar een ‘wattenwolkje’.
Zoals je begrijpt, is dit niet de officiële naam maar heel eenvoudig hoe
een kind een natuurverschijnsel een voor iedereen begrijpelijke naam
geeft. Hoewel ik weleens met mijn hoofd in de wolken loop, begin ik
er hier maar niet aan om deze wolken met hun officiële naam te benoemen. Mensen die er wel verstand van hebben, weten of het een
cirrus-, een cumulus- of een stratuswolk is. Dit is dan nog maar een
begin, want net als bij planten en dieren zijn er nog vele, wat ik maar
ondersoorten noem.
Het blijkt maar weer hoe gevarieerd de natuur is. Om het ons (on)gemakkelijk te maken, heeft alles een naam gekregen. Veel dieren en
planten hebben een naam die iets over een eigenschap ervan zegt.
Kinderen kunnen dat heel goed en ook al zal het niet leiden tot een
naamswijziging, het leert je wel met een andere blik naar de natuur
te kijken. Dat is het doel van ons IVN, mensen leren kijken naar de
natuur. Genieten en verwonderen. In 2016 hebben we dit weer voluit
gedaan, onder andere door middel van onze excursies. Een mooi en
gevarieerd aanbod. Een prestatie die we in 2017 zeker gaan herhalen.
Aangezien niet iedereen naar de voorjaarsledenvergadering kan komen, wil ik hier alvast wat over het duurzaamheidscentrum zeggen.
Nadat we het Koetshuis hebben verlaten, heeft het lang geduurd voordat er weer wat over terugkeer naar landgoed Schaffelaar gezegd kon
worden. Hiervoor zijn allerlei redenen die buiten ons omgaan. In de
afgelopen periode is er echter weer schot gekomen in de gesprekken
met het Geldersch Erf en als niets meer tegen zit, is het mogelijk om
nog in 2017 weer naar landgoed Schaffelaar te gaan. Het gaat voor een
voorwoord te ver om uitgebreid overal op in te gaan, maar ik weet dat
er zo langzamerhand twijfels begonnen te komen over de vraag of het
überhaupt nog wel een keer zou gaan gebeuren. Tijdens de ledenvergadering hoop ik er iets meer over te kunnen vertellen.
Een reden te meer om op 20 april naar de voorjaarsledenvergadering
te komen. Hopelijk ontmoeten we elkaar daar in een goede gezondheid.
Rien Brand
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Het afdelingsbestuur nodigt leden en donateurs
uit voor de Voorjaarsledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag 20 april om 20.00 uur
in het Biologisch Centrum Barneveld, Churchillstraat 68, 3772 KV Barneveld.
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Opening door de voorzitter, Rien Brand
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Verslag Najaarsledenvergadering d.d. 27 okt. jl. (zie
Natuurlijkerwijze 2017-01, pag. 19)
Vaststellen diverse verslagen:
a Jaarverslag 2016 (zie pag. 25 van dit nummer)
b Financieel verslag 2016 (wordt via email toegezonden aan de leden)
c Verslag 2016 van de kascommissie
d Verslagen van werkgroepen (zie Natuurlijkerwijze 2017-1, pag. 23 e.v. en dit nummer pag. 31)
Benoeming nieuw lid kascommissie 2017
Rondvraag
Sluiting
Pauze
Presentaties door de Algemene Vogelwerkgroep en
de werkgroep Kinderen naar Buiten.
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Alle wandelingen vertrekken vanaf de parkeerplaats Vetkamp,
Stationsweg, 3772 VH Barneveld tegenover landgoed Schaffelaar,
tenzij anders vermeld.
Kosten: leden en donateurs van IVN Barneveld en kinderen t/m 12 jaar
mogen gratis mee, anderen betalen € 2,00 per persoon.
Deelname is geheel op eigen risico.
Zaterdag 8 april
(ook geschikt voor mensen met rollators, 4,5 km)
13.30 uur Vetkamp
Gidsen: Hanneke van den Brink-Crevels, Albert Prins
Zaterdag 29 april
7.00 uur Vetkamp; 7.10 uur Bethabara, Van den Berglaan 79, 3781 GE
Voorthuizen; 7.30 uur parkeerplaats Houtbeekweg, Stroe
Gidsen: Grietje Stitselaar, Aart Mulder
Donderdag 11 mei
19.00 uur Vetkamp, start wandeling 19.30 uur
Gidsen: Karel Eijgenraam, Henk van de Beek
Zaterdag 13 mei
13.30 uur, houd de berichten in de gaten
Gidsen: Werkgroep Kinderen naar Buiten
Dinsdag 23 mei

18.30 uur Vetkamp,
19.00 uur Kootwijkerveen
Gidsen:
Margreet
Rouwenhorst, Lenie
van de Streek
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Zaterdag 10 juni
10.00 uur, het vertrekpunt wordt via de pers aangekondigd
Gidsen: Martine Ganzevles, Klazien Koppelaar
Donderdag 20 juli
19.00 uur Vetkamp; 19.30 uur parkeerplaats restaurant De Luntersche
Boer, Boslaan 87, 6741 KD Lunteren
Gidsen: Evert van den Berg, Bart Brummer
Dinsdag 25 juli
18.30 uur Vetkamp; 19.00 uur p-plaats Wekeromse Zand, hoek Hoge
Valksedijk / Vijfsprongweg, Wekerom
Gidsen: Jolanda Denekamp, Hans van de Bovenkamp

Donderdag 27 juli
18.45 uur Vetkamp; 18.55 uur Bethabara, Van den Berglaan 79, Voorthuizen; 19.20 uur Asselsestraat, Apeldoorn, t.o. sportvelden, ingangshekje (rechts) park Berg en Bos Apeldoorn
Gidsen: Jolanda Denekamp, Albert Prins
Zaterdag 12 augustus
13.30 uur Vetkamp; 14.00 uur parkeerplaats Houtbeekweg, Stroe Gids:
Hanneke van den Brink-Crevels
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Zaterdag 26 augustus

13.00 uur Vetkamp; 13.30 uur parkeerplaats zwembad Bosbad Putten,
Zuiderveldweg 6, 3881 LJ Putten
Gids: Jan Ligthart
Donderdag 28 september
10 km hardlopen door het bos en over de hei, tempo 8 km p/uur
18.30 uur Vetkamp
Gids: Jolanda Denekamp
Zaterdag 14 oktober
13.30 uur Vetkamp
Gidsen: Werkgroep Kinderen naar Buiten
Zaterdag 21 oktober
13.30 uur parkeerplaats landgoed de Schaffelaar, Barneveld
Gidsen: Evert van den Berg
Zaterdag 4 november
13.30 Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper, Kees Verduyn
Zaterdag 30 december
13.30 uur Vetkamp
Uitsluitend voor onze leden en donateurs
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Of ze nu zijn aangereden, afgeschoten of gestorven van ouderdom,
dode dieren worden in de Nederlandse natuur zo veel mogelijk opgeruimd. Maar daarmee stoten we de raaf, rode wouw en andere
aaseters het brood uit de mond. Willen die soorten weer een kans
maken, dan moeten er meer kadavers blijven liggen. Het project Dood
doet Leven werkt daar al bijna tien jaar aan.
De dood is altijd een beladen onderwerp, ook in de natuur. We zien
liever vrolijke bloemen in het voorjaar, compleet met felgekleurde
vlinders en kwinkelerende vogels. Toch gaan alle planten en dieren
vroeg of laat dood. Tot enkele decennia geleden werd de natuur door
beheerders netjes
opgeruimd,
nu
steeds
minder.
Aan dood hout in
het bos zijn bezoekers inmiddels
wel gewend. Maar
bij dode dieren
komen al snel
onze emoties om
de hoek kijken.
Eerst vinden we
het zielig, in een
later stadium vies
vanwege de stank
en
het
‘ongedierte’.
Maar net zoals dood hout een onmisbare schakel is voor gezonde bossen, kan de natuur ook niet zonder kadavers want die bieden eveneens voedsel aan allerlei dieren. Als eerste verschijnen roofvogels en
grote zoogdieren zoals zwijnen en vossen. Die nemen grote happen
en maken letterlijk de weg vrij voor kleinere vogels en zoogdieren en
ook voor vlinders en gespecialiseerde insecten. Een kadaver is rijk aan
sporenelementen als calcium en fosfor: voedingsstoffen die weinig
voorkomen in de natuur. Na korte tijd is er dan ook weinig meer van
het dode dier over.
Vrieskist - Jaarlijks sneuvelen er in het verkeer duizenden dassen,
vossen, reeën en andere grote dieren. Wegbeheerders zijn verplicht
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die op te ruimen. Soms worden die kadavers niet meer naar een destructiebedrijf gebracht maar gaan ze in een vrieskist. Als die vol is
wordt contact opgenomen met ARK Natuurontwikkeling. In het kader
van Dood doet Leven worden de dode dieren als aas diep in het dichte
bos of op afgelegen heidevelden gelegd. Iedere plek trekt weer andere
aaseters aan. De locaties worden in de gaten gehouden met wildcamera’s. Het vrijwel ontbreken van kadavers in ons opgeruimde land
verklaart waarom raven zo zeldzaam werden. Dankzij het project is
de raaf na anderhalve eeuw ook weer terug in Limburg.
Honderd soorten – De wegbeheerders verzamelen alleen groot wild,
zoals dassen en reeën. Dat zijn daarom de soorten die het meest als
aas worden neergelegd, soms aangevuld met een kleinere ‘bijvangst’.
Dat het project gebruik maakt van dood gereden wild is bij gebrek aan
alternatieven. Normaal laten grote roofdieren een deel van hun prooi
liggen maar die zijn er in Nederland niet. Ook de jacht levert geen
bruikbaar materiaal op. Geschoten dieren mogen trouwens niet achtergelaten worden. De kogels zijn vaak van lood en dat zou op termijn
de aaseters vergiftigen.
Ook dode runderen en paarden mogen op dit moment evenmin worden achtergelaten uit angst voor verspreiding van dierziektes. Dat
doet denken aan het argument waarmee het opruimen van dode bomen lange tijd gerechtvaardigd werd: ze zouden ziektes kunnen overbrengen op gezond bos. Jarenlang onderzoek wees uit dat dood hout
de natuur juist verrijkt.
In Nederland, België en Duitsland laten voorbeeldprojecten zien dat
meer dan honderd aasetende vogel- en zoogdiersoorten baat hebben
bij kadavers. ARK verwacht dat in de toekomst ook soorten als rode
wouw en zeearend naar Limburg terugkeren als er meer kadavers te
vinden zijn.
Samenwerking – Hoeveel dode dieren zijn er beschikbaar als aas? Om
ons even te beperken tot het ree: daarvan leven er in Limburg zo’n
4200. Jaarlijks worden er 1800 afgeschoten om schade aan landbouwgewassen en aanrijdingen te voorkomen maar het merendeel wordt
opgegeten. Zo’n 400 reeën worden er ieder jaar aangereden.
Faunabeheerders en gemeenten beseffen steeds meer dat die niet opgeruimd moeten worden maar teruggeplaatst in de natuur.
Op lange termijn hopen de organisaties dat ook bezoekers dood wild
een normale aanblik gaan vinden, net zo als met dode bomen is gebeurd.
Ellen Luijks in: Veldpost Staatsbosbeheer
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Jarenlang woonden in ons huis twee poezen: Flora en Toosje. Ze waren geen familie van elkaar. Nee, na een jaar of twee, noodgedwongen
samen in ons huis, gedoogden ze elkaars aanwezigheid en was het
naar elkaar grauwen en snauwen overgegaan in achteloze, soms
vernietigende blikken werpen, wanneer de een de ander te nabij
kwam.
Hun liefde toonden ze ons, hun baasjes, door enorm hun poten uit hun
vachtjes te steken in keuken en kamers. Vooral Flora hielp graag in de
keuken door kruimeltjes op te snoepen van de grond of door met haar
staart langs je gezicht te strelen als je
de geheimen van een recept uit een
quasi interessant tijdschrift niet meteen doorgronden kon. Een kleine blijk
van meeleven, vrouwtje!
Ook las ze gretig over je schouder mee in natuurwerkjes als het IVN
blad en wandelde standaard met elegante poezelige voetjes over je
opengeslagen krant op de keukentafel. Zelfs presteerden ze het enkele
seconden, soms uitlopend tot twee minuten, braaf op een stoel aan
tafel te zitten tijdens het eten. Vaak kregen we de neiging een extra
bordje te dekken voor haar. Toosje ontwikkelde zich tot ‘suppoost’ in
de tuin, om de door een artistiek schoonzusje vervaardigde keramische objecten, te bewaken. Loensend, maar alert, bekeek ze elke ‘museumbezoeker’ van top tot teen. IJverige miertjes, slome slakjes, brutale eksters, dolende eenden en lieftallige tortelduifjes, kortom alles
wat voorbijvloog, fladderde, sloop en zich richting de aan kunst gerelateerde objecten bewoog, werd door haar gescreend. Zodra ze zag dat
het goed was, viel ze in een snurkende halfslaap tot het volgende merelpaartje zich aandiende. Regelmatig vroegen we ons af welk nut
onze huisdieren hadden. Want eerlijk gezegd, muizen vangen hoorde
niet tot hun core business. Hoe tonen dieren hun noodzaak of lichter
geformuleerd hun nut? Zo’n vraag roept om speurwerk op internet.
Dieren tonen noodzaak en nut van hun bestaan op verschillende manieren; al of niet getraind door geduldige coaches bleek uit diverse
verhalen. Zo stuitte ik op een artikeltje over roofvogels, die drones,
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volgestouwd met verwoestende ladingen, uit de lucht weten te plukken. Voor de geïnteresseerden zie: http://nos.nl/artikel/2084071-hoevoorkom-je-aanslagen-met-drones-met-een-roofvogel.html.
Maar
begin bij de simpele hulphond en eindig met honden, die enge ziektes
bij de mens kunnen ruiken, lang voordat de dokter zijn slecht nieuwsgesprek met de patiënt heeft gepland.
Dat de beestenboel ongewild narigheid over zichzelf en de mens om hem
heen kan afroepen, is algemeen bekend. Voorbeeld hiervan is de zogenoemde Domino mus. De
Domino mus was, enkele
jaren geleden, het gesprek van de week. Het
nieuwsgierige
musje
wilde eens wat anders
dan dag in dag uit in oma’s achtertuin vertoeven en onderwerp zijn
van de populaire tuintelling-actie. Het verlangde naar een groots en
meeslepend leven. Daarom koerste het opgewekt en verwachtingsvol
naar Leeuwarden. In een reusachtige hal was op dat moment een Domino event in voorbereiding. Ongeveer 3,5 miljoen dominosteentjes
stonden al in het gelid. Het musje maakte te vroeg een begin met een
recordpoging dominosteentjes omgooien (resultaat: 23.000 steentjes).
Na verschillende pogingen het musje op te jagen en op een vreedzame
manier een vrijgeleide naar de uitgang te wijzen, werd het uiteindelijk
geveld met een luchtbuks.
Kort geleden kwam de CERN-steenmarter in het nieuws. In november
2016 werd de dure en geavanceerde CERN deeltjesversneller in Genève
een dag platgelegd omdat een wetenschappelijk ingestelde steenmarter aan draden had geknabbeld en geknaagd en deze proef, ten dienste
van de wetenschap, met een stroomstoot van 18.000 volt moest bekopen. Een taxidermist heeft het dier geprepareerd en toegevoegd aan
de permanente tentoonstelling ‘Dode dieren met een verhaal’ in het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Een uitje waard ! Deze tentoonstelling.
Trudy Key, Uit: Natuurimpressies
Geïnspireerd door de Volkskrant, 28-01-2017 /
www.natuurhistorischmuseumrotterdam.nl
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Helaas kan niet elk lid of donateur bovenstaande vraag met een volmondig: “Ja, ik betaalde voor 1 maart jl.” beantwoorden.
Hoort u ook bij deze (te) late betalers? Dat is dan snel op te lossen door
vandaag nog aan uw bank opdracht te geven het bedrag op bankrek.nr. NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld te storten. Zoals
bekend kan zijn, betalen leden minimaal € 17,50 en donateurs € 10,--.
Een hoger bedrag is uiteraard altijd zeer welkom.
Eind deze maand zal de penningmeester de echte wanbetalers schriftelijk, per brief of per email, er aan herinneren dat hun bijdrage 2017
nog niet voldaan is, met daaraan het verzoek gekoppeld € 1,-- meer te
betalen in verband met de extra kosten die daarvoor door de afdeling
gemaakt moeten worden.

Zwervende advertentie zwartwit
Restore Kringloop

14

0,5 liggend

IVN Barneveld

Mijn vrouw heeft een nieuwe jurk gekocht met daarin wel tien kleuren groen. Appeltjesgroen, spinaziegroen, pijn-aan-je-ogen-groen en
zo kan ik nog wel even doorgaan. “Kijk niet zo raar, Bram”, zei ze. “De
lente komt er aan en dit is mijn lentejurk. Kijk maar, alle kleuren
groen van de nieuwe blaadjes zijn gebruikt. Schrijf daar maar eens
een stukje over.” Een stukje?
Maar dan moet ik toch eerst vertellen waarom er ieder jaar weer
nieuwe blaadjes aan de bomen komen? “Tuurlijk” zei ze en als een
boomblaadje fladderde ze het huis uit. Kom natuurvriendjes, laat ik
dan maar bij de knoppen beginnen.
Bij een kastanjeboom kun je de knoppen heel mooi zien. Ze zijn groot,
roodbruin van kleur en ook een beetje plakkerig. Voel er maar eens
aan met je vingers. Als het net zo plakt als stroop op je pannenkoek,
dan is het echt bijna lente. Dat plakken, die kleverigheid, komt door
de sapstromen in de kastanjeboom.
Een boom moet namelijk net zoals jij en ik eten en drinken, want anders gaat hij dood. Dat eten en drinken doet hij door met zijn wortels
water op te zuigen uit de aarde. Binnenin een
boom zitten allemaal hele dunne buisjes. Een
boom zuigt zo hard, dat het water helemaal tot
boven in de blaadjes komt. Het is net als met zo’n
koude milkshake. Als je heel hard aan je rietje
zuigt, dan voel je de kou tot in je haren.
In de zomer schijnt de zon op alle boomblaadjes. Net als bij ons gaat
een boom dan zweten. Eigenlijk heet dat verdampen en hierdoor gaat
het water uit de blaadjes de lucht in. Een grote beuk kan op één dag
zo wel 200 liter water verliezen. Bomen moeten dus iedere dag heel
veel drinken, maar in de winter gaat dat door de kou erg moeilijk.
Wanneer ze door hun blaadjes toch nog water zouden verliezen, dan
drogen ze helemaal uit. Daarom verliezen bomen en struiken in de
herfst al hun blaadjes. Gelukkig niet alle bomen en struiken, want anders hadden we allemaal een kale kerstboom. Waarom de ene boom
wel en de andere niet, vertel ik weer een andere keer.
Als het blad valt, dan zit op zijn oude plekje al weer het begin van een
nieuw blad. In de winter nog lekker warm in z’n knopje, maar in de
lente floept hij er helemaal uit. Mooi hè, allemaal groene fladderende
feestjurkjes.
Groetjes van Bram de boswachter
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Stel je bent een bonte vliegenvanger. Je overwintert ten zuiden van de
Sahara en broedt in Nederland. De timing is van groot belang, want
de jongen moeten uit het ei komen als er een rupsenpiek is. Maar die
piek komt steeds eerder. De bomen lopen eerder uit en ook de rupsen
kruipen eerder uit hun eitjes. Daardoor is de piek van rupsen van
ondermeer de kleine wintervlinder nu gemiddeld drie weken vroeger
dan zo’n dertig jaar geleden.
Jij, overwinterend in Afrika, weet niets van het weer in Nederland en
moet toch eerder op de vleugels om op tijd te zijn. Onze trekkende
zangvogels hebben geen zicht op het weer hier. Het moment van vertrek wordt ingegeven door de daglengte daar en die is natuurlijk niet
veranderd. De trekvogels dreigen massaal te laat te komen, namelijk
op het moment dat de hoeveelheid rupsen en andere insecten al weer
afneemt. De voedselbehoefte van de jongen is enorm: een nest jonge
bonte vliegenvangers verorbert in een seizoen 10.000 tot 15.000 rupsen
en andere insecten.
Het Nederlands Instituut voor Ecologie doet al jarenlang nestkastenonderzoek. Hieruit werd het vroeger broeden van koolmezen duidelijk. Sinds 1959 broeden er ook bonte vliegenvangers in nestkasten en
na een aantal jaren viel het de onderzoekers op dat ook zij gemiddeld
steeds vroeger broeden. Reden voor de ecologen en biologen een groot,
nieuw onderzoek te starten. De vraag is immers hoe die bonte vliegenvanger dat voor elkaar krijgt.
Door onder meer de aankomsten legdatum te noteren, het
nestsucces te bekijken, de jongen te ringen en vogels bij terugkomst uit Afrika weer te
volgen, kon een mooi bevolkingsregister van deze soort
worden opgebouwd. Bovendien hielden de onderzoekers
en hun studenten in vele duizenden uren veldwerk allerlei
andere relevante zaken bij, zoals wanneer krijgen de bomen blad,
wanneer en hoeveel rupsen zijn er, hoe is het met andere insecten.
Uit al dat getel werd duidelijk dat de bonte vliegenvanger nu zo’n veertien dagen eerder start met het leggen van eieren dan dertig jaar geleden. Dat is mooi maar hoe doen ze dat? Onze bonte vliegenvangers
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overwinteren aan de westelijke Ivoorkust en vliegen in twee weken
5000 km terug naar Drenthe. Ze moeten dus eerder uit Afrika vertrekken. Hoe weten ze dat dat nodig is? Bonte vliegenvangers leven kort
en broeden meestal maar twee jaar achter elkaar, te kort om te ontdekken dat het voorjaar vroeger begint en dan ook nog het jaar er op
het broedmoment al aan te passen.
Er moet iets anders aan de hand zijn was de conclusie. Zijn deze vogels van nu misschien een tikje verschillend met die van dertig jaar
geleden? Zijn ze aangepast aan de veranderde omstandigheden? Dat
kan alleen als broeden een erfelijke eigenschap is, dus als de jongen
van vroeg broedende ouders ook vroeg gaan broeden. Omdat dankzij
het ringen precies bekend is wie familie is van wie, kunnen onderzoekers zeggen: “Ja, vroeg broeden is erfelijk”. Het moet ook profijtelijk
zijn om vroeg te broeden, want alleen als het broedsucces belangrijk
groter is, zullen de volgende generaties ook werkelijk eerder gaan
broeden. Zo werkt immers de evolutie.
De vroegbroeders zijn min of meer op tijd voor de rupsenpiek, de laatkomers te laat. En dat heeft grote gevolgen. Uit de nesten van de
vroege broeders vliegen gemiddeld zeven jongen uit, uit die van vogels
die laat beginnen vijf. Maar belangrijker is nog het verschil in overleving. Van de vogels die vroeg broeden komt per nest gemiddeld 0,6
jong het volgend jaar terug, van late nesten is dat maar 0,1. De vroege
jongen zijn beter gevoed, overleven dus beter en worden daarmee relatief gezien steeds talrijker. In evolutionaire termen: er is een selectie
op vroeg broeden.
De natuur kan zich dus via de evolutie aanpassen aan de klimaatverandering, zo bewijst deze bonte vliegenvanger. Dieren en planten die
niet lang leven en dus een korte generatietijd hebben, kunnen door
verandering van hun erfgelijke eigenschappen snel anticiperen. Langlevende soorten, zoals een eik, doen daar veel langer over. Door dat
verschil in aanpassingssnelheid en het feit dat niet elk organisme zich
gemakkelijk kan aanpassen, gaan organismen uit de pas lopen. De natuur raakt in onbalans en de mooie samenhang tussen bijvoorbeeld
het uitlopen van de bomen, de rupsen en de vogels, raakt verstoord.
IJskappen smelten, landen overstromen of verdrogen. Het mag duidelijk zijn: klimaatverandering zo veel mogelijk voorkomen blijft hard
nodig. Hoe meer we weten, des te beter kunnen we de wereld beschermen.
Bron: Monica Wesseling in Trouw, 3 oktober 2016
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In november 2012 (!) kopte de Volkskrant dat vanaf dat moment kleine
groepjes edelherten in de provincie Utrecht welkom zijn. Voor wilde
zwijnen en damherten blijft de geldende nulstand gehandhaafd. Hoe
zit dat nu met de edelherten? Waren die ook al ergens in het Utrechtse
gesignaleerd of kunnen ze op eigen kracht naar de Utrechtse Heuvelrug komen?
Om meteen maar met de deur in huis te vallen: nee, er waren nog
geen edelherten in de provincie Utrecht en die zijn er ook nog niet.
Niet als vrijlevende individuen, laat staan als populatie. Er blijven dus
twee mogelijkheden over: je introduceert ze òf je zorgt voor werkende
verbindingen met bestaande leefgebieden in de omgeving.
Overwegingen provincie Utrecht – In de beleidsnota ‘Edelhert, damhert en wild zwijn’ (Provinciale Staten van Utrecht, januari 2012) staat
dat het edelhert een positieve bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit in de provincie Utrecht en de belevingswaarde verhoogt. De voorkeur wordt gegeven aan het edelhert omdat de risico’s ten aanzien
van beheer, schade en verkeersveiligheid geringer zijn dan bij beide
andere soorten. Bovendien was het edelhert doelsoort voor de verbindingszone Veluwe – Gelderse Vallei. Robuuste verbindingen zijn geen
rijkstaak meer (staatssecretaris Bleeker zette daar in 2010 resoluut een
streep door). Daarom wordt gekozen om natuurlijke kolonisatie mogelijk te maken en waar nodig bij te sturen. De soort zal via de Gelderse Vallei of via de oevers van de Neder-Rijn de Heuvelrug dienen
te bereiken.
In deze beleidsnota
worden dus twee mogelijke verbindingen
genoemd en daarnaast is ook nog een
kaart met daarop
aangegeven het mogelijke leefgebied en
hoe ze dat deel mogen bereiken (zie afbeelding).
De verbindingen voor het edelhert – Als er naar de ‘middendoor’ verbinding gekeken wordt, moeten we allereerst opmerken dat deze op
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de Veluwe start in de Voorthuizense Poort, een van de ecologische
poorten van de Veluwe. Bovendien komt in dit gebied op de landgoederen Appel en Gerven al een kleine populatie edelherten voor. In de
Voorthuizense Poort leeft sinds 2004 een beperkt aantal edelherten.
De gewenste voorjaarsstand daarvan is bepaald op 15 stuks. Deze
groep is onderdeel van de populatie op de Noordwest Veluwe.
Ecoduct bij Terschuur dringend gewenst! – Als de provincie Utrecht
de komst van edelherten inderdaad toejuicht en dit op spontane wijze
wil laten gebeuren, dan is het broodnodig dat financiën vrijgemaakt
worden om bij Terschuur een ecoduct te bouwen. De Gelderse gedeputeerde Keereweer brak hiervoor in 2010 een lans in de Barneveldse
Krant. Als we het Meerjaren Programma Ontsnippering er op naslaan
vinden we Terschuur terug als knelpunt voor de doelsoorten boommarter, das en edelhert. Concrete maatregelen zijn niet benoemd en
fijntjes wordt opgemerkt: “dit betreft een voormalige robuuste verbindingszone waarvoor de financiering is weggevallen door een besluit
van de staatssecretaris. Vooralsnog is er geen nieuwe financiering
vastgelegd.”
Als de provincie Gelderland hier al eerder voor gepleit heeft, als de
Vereniging Het Edelhert dit als de meest voor de hand liggende verbinding zien en als de provincie Utrecht de komst van edelherten een
warm hart toedraagt, dan moet de realisatie van een ecopassage over
de A1 en de naastliggende spoorlijn toch weer op de politieke agenda
komen!
Ook de Zoogdiervereniging pleit op exact dezelfde locatie voor een
ecologische verbinding voor boommarters. De Gelderse vallei is voor
deze soort van groot belang als verbinding tussen de populaties op de
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Ook herbergt de Gelderse vallei
een kleine groep boommarters. Ook voor deze dieren wordt aangeraden een ecoduct aan te leggen over de A1 en de spoorlijn. Bovendien
adviseert de Zoogdiervereniging om in verband met de snelle verstedelijking langs de A1 dat de gemeente Barneveld de plaats van het
ecoduct zo snel mogelijk planologisch dient vast te leggen.
De hoogste tijd – Het lijkt de hoogste tijd om een in het recente verleden gepland ecoduct in een ooit geplande robuuste verbinding weer
op de politieke agenda te zetten, voordat door verdergaande bebouwing en industriezones een werkende verbinding tussen Veluwe en
Utrechtse heuvelrug onmogelijk wordt gemaakt.
Bron: Bas Worm in ‘Het Edelhert’, winter 2014
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Boterbloemen staan bekend om hun intense, glanzend gele kleur. Al
een eeuw lang proberen biologen te begrijpen waarom deze bloemen
zo opvallend zijn. Onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen
(RUG) hebben voor het eerst alle kennis over boterbloemen in een model samengebracht.
De anatomie van de bloembladeren van de boterbloem vormt de eerste stap in het ontrafelen van het geheim van de intense kleur. De
bloembladeren hebben een opperhuid die één cellaag dik is en geel
pigment bevat. Onder deze dunne laag bevindt zich een luchtkamer.
Tijdens zijn promotieonderzoek aan de RUG heeft Casper van der Kooi
de spectra gemeten van het licht dat de opperhuid reflecteert. "We
ontdekten dat die laag zich gedraagt als een dunne optische film en
kleuren produceert net als een olielaagje op water of een zeepbel",
zegt Van der Kooi. "Licht wordt aan beide kanten van de cellaag teruggekaatst, op de overgang tussen cellen en lucht. Omdat de cellaag heel
glad en dun is, ontstaat er optische interferentie. De kleuren die daarbij ontstaan mengen zich, wat de witte glans oplevert die de bloembladeren doet glimmen."
Deze gepigmenteerde dunne film is uniek in de plantenwereld. "Vlinders gebruiken een vergelijkbare structuur om kleur te produceren,
net als sommige vogels. Maar de boterbloem is voor zover bekend de
enige bloem die dit gebruikt", zegt Van der Kooi. De structuur van de
opperhuid was al eerder beschreven, maar Van der Kooi en zijn collega’s zijn de eersten die de spectra hebben gemeten en de conclusie
trokken dat de cellaag zich gedraagt als een dunne optische film.
Naast de luchtkamer bezitten de bloembladeren nog een unieke structuur: een laag zetmeel die ook het licht verstrooit en een deel terugkaatst door de gepigmenteerde epidermis. "Op die manier gaat het
licht dat door het zetmeel wordt teruggekaatst twee keer door het pigment heen, wat zorgt voor een rijke gele kleur." Van der Kooi gebruikte
een fysisch model van de bloembladeren dat hij eerder had ontwikkeld om te verklaren hoe deze unieke anatomische kenmerken zorgen
voor zowel de intensiteit van de kleur als de glans.
Maar waarom maakt de boterbloem zulke complexe bloembladeren?
Van der Kooi ziet twee voordelen voor de plant. "De eerste is dat onder
de juiste condities de glans van de opperhuid een heldere flits kan
produceren die voor insecten op grote afstand is te zien." Dit gebeurt
als de zon hoog in een heldere lucht staat.
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Een tweede voordeel volgt uit het feit dat de boterbloem heliotroop is:
de bloemen volgen de zon. Dat doen ze vooral als het koud is en dan
nemen de bloemen bovendien een paraboolvorm aan, vergelijkbaar
met een satellietschotel. Hierdoor reflecteren ze het zonlicht naar het
centrum van de bloem, het punt waar zich de voortplantingsstructuren bevinden.

De kroonbladeren van de boterbloem kunnen zonlicht concentreren
op de voortplantingsorganen.
"We zijn nog bezig met metingen, maar onze hypothese is dat dit licht
de temperatuur van de voortplantingsorganen helpt te verhogen. Dat
zou de rijping van zaad en stuifmeel bevorderen." Eerdere metingen
van andere groepen laten inderdaad zien dat het centrum van een boterbloem een paar graden warmer kan zijn dan de omgeving. "Al zou
dat deels kunnen komen doordat de bloembladeren beschutting bieden tegen de wind."
Zo heeft het onderzoek een deel van de mysteries rond de boterbloem
opgehelderd. "We kunnen nu verklaren welke effecten de complexe
anatomie van de bloembladeren hebben."
Tekst en foto: Casper van der Kooi, RUG
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Het voorjaar van 2016 was, na een mooi begin, koud. De ontwikkeling
van rupsen kwam traag op gang en veel vogelsoorten, waaronder de
holenbroeders, die wij in onze nestkasten aantreffen, hadden daar
behoorlijk last van. Veel vogels begonnen met de eileg, maar stopten
ermee. We ontdekten dat de wetmatigheid van elke dag een ei leggen,
onderbroken werd. Ook landelijk is dit vastgesteld.
Om een eistop vast te kunnen stellen, moet er minimaal eenmaal in
de week gecontroleerd worden. Het ei wordt ‘s nachts in het vrouwtje gevormd, maar bij nachtvorst reageren sommige vrouwtjes door
de eivorming te stoppen. Het ei wordt dan weer opgenomen in het lichaam. Normaal leggen de vrouwtjes vroeg in de ochtend rond 6 uur
hun ei, het mannetje zit dan al voor de kast te zingen en als ze naar
buiten gaat, wordt door het mannetje gedekt. Maar bij een eistop
duurt het een aantal dagen voordat het mechanisme weer werkt.
Voorbeeld: op de controledag vinden we twee eieren bedekt, een
week later vinden we vijf eieren bedekt. Als het vrouwtje elke dag
een ei legt, zouden we een week na de eerste twee eieren er 2 + 7 = 9
aan moeten treffen. Hier klopt dus iets niet. Ze heeft dus in deze
week niet zeven, maar slechts drie eieren gelegd. Vorig jaar werd dit
meerdere keren waargenomen. Hier hebben we dus een eistop van
vier dagen. Als we nu naar de nachttemperaturen terug kijken, kunnen we bepalen wanneer de eistop is begonnen.
Een broedstop gebeurt als het vrouwtje na het leggen van haar laatste ei besluit om nog niet te gaan broeden. Het gaat hier om de timing van het geboren worden van de jongen en het verschijnen van
de rupsen aan de eikenbomen. Ze houdt dan de eieren bedekt en
komt af en toe langs om de eieren te keren en te inspecteren. Een
broedstop kan wel oplopen tot tien dagen, als het vrouwtje merkt dat
er een ei is dood gegaan, verwijdert ze deze meteen.
Bij een broedversnelling gaat het vrouwtje al broeden voor het laatst
ei gelegd is. Het resulteert in jongen met leeftijdsverschil.
Voor onze controleurs is het dus extra goed opletten geblazen! Het
automatisme van terugtellen om de eerste eilegdatum te achterhalen, werkt bij koud weer niet. Vaak controleren is de boodschap.
Aart Mulder
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Het aantal leden per 31 december 2016 bleef stabiel en bedroeg 153,
inclusief huisgenootleden. Het aantal donateurs was gedaald naar 213
in 2016 van 237 in 2015. Hoewel daling een trend is van de afgelopen
jaren, heeft het bestuur zich hierom bekommerd. Afgelopen jaar is het
tot een belactie door het bestuur gekomen. Uiteraard om mensen te
herinneren aan hun betalingsverplichting maar ook om tot een realistisch beeld te komen.
Hoogte- maar ook dieptepunten horen bij de kringloop van het leven.
En daar staan we even bij stil. Helaas hebben we dit jaar ook weer
afscheid moeten nemen van enkele onze leden. De heren René Meulbroek, Ab Hebing, Koen Blokland en Henk van Beek. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun
dierbare.
Dit jaar begonnen we met vernieuwing in het bestuur. Met Rien Brand
(voorzitter), Martien Bakkenes (contact voor werkgroepen), Angelique
Overbeek (secretaris) naast de zittende bestuursleden Hans Boland,
Klazien Koppelaar en Jolanda Denekamp wordt het jaar afgetrapt. Een
van de eerste agendapunten is de EHBO-cursus die in dit voorjaar
wordt gerealiseerd voor natuurgidsen en leden van de werkgroepen.
Een van de groepen die een EHBO-training krijgen, is de groep die enkele maanden later de wisentexcursies gaat begeleiden naar de in
april uitgezette wisenten bij Radio Kootwijk.
Naast de viering van een regenachtige Koningsdagontbijt
2016, met een wat magere opkomst, is er nog een hoogtepunt met een koninklijk tintje. Hans Boland, penningmeester IVN Barneveld, wordt benoemd tot 'lid in de Orde van
Oranje-Nassau'. En daar blijft het niet bij, Hans viert later
dit jaar ook nog zijn veertigjarig lidmaatschap van IVN
Barneveld en krijgt een gouden IVN speld, een oorkonde
en een fraai boeket uitgereikt door voorzitter Rien Brand.
Rond de bouw van het Duurzaamheidscentrum op landgoed Schaffelaar blijft het nog geruime tijd stil. Wat echter niet stil blijft, is de voorbereiding voor de uitbreiding van fietspaden aan de Stationsweg in
Barneveld en de daarmee samenhangende bomenkap. Dit komt uitgebreid in de pers. IVN voelt zich uiteraard betrokken.
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In september wordt tijdens een avond van de Fotowerkgroep de prijs
uitgereikt voor IVN-Fotograaf van het jaar aan Ina Hendriks. Haar vogelfoto wordt door Gerrit de Graaff als beste uitgekozen. Daarbij kent
de fotowerkgroep een wisseling van de wacht. Kartrekkers Rob de
Graaf en Coert Vinkenborg maken plaats voor Joop van Veldhuizen,
Francis Bezemer en Jaco van Toor.
Ook Duurzaamheid blijft een agendapunt. Gaan we dit
vormgeven binnen IVN Barneveld en zo ja op welke
manier. Een interessante bijeenkomst volgt in oktober
met als uitkomst de vraag naar het vormen van een
werkgroep.
Van de netto inkomsten tijdens
de Nacht van de Nacht (te weten
€ 690,62) wordt 50% bijgedragen
aan de herbouw van de uitkijktoren op het Kootwijkerzand. De
resterende helft wordt voor hetzelfde doel geschonken door
sterrenvereniging Astra Alteria.
In een eerder stadium had IVN
Barneveld hiervoor al € 250,-- beschikbaar gesteld.
De Rabobank Clubkasactie heeft
dit jaar meer euro's opgeleverd
dan het jaar ervoor. De bank
stelde een bedrag beschikbaar
van € 1.707,41. De besteding gaat
dit jaar naar een parkbank op
landgoed Otelaar in Barneveld.
Om nog even bij bestedingen
van Clubkasacties te blijven: het
resultaat van de actie 2014 is besteed aan een initiatief van wijlen Hans Kaptein. Op 28 september wordt een informatiepaneel bij de
Koewei op landgoed De Schaffelaar geplaatst, met foto's van watervogels die daar voorkomen. Mevrouw Kaptein-Schuurman en haar kinderen worden uitgenodigd het paneel voor iedereen zichtbaar te maken door de vlag te verwijderen en zo de cirkel rond te maken.
Angelique Overbeek, Secretaris
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Een verkenning van de vogelrijkdom langs de Maas stond al langer op
ons verlanglijstje en nu is het dan zover. Het stroomgebied van de
Maas kenmerkt zich door de aanwezigheid van diverse biotopen.
Denk daarbij aan fraaie, hoge rivierduinen, uitgestrekte heidevelden,
gevarieerde bossen, talrijke vennen en beekdalen met steile oevers en
snelstromend water. In "De Maasduinen" ligt zelfs de langste rivierduinengordel van Nederland. Niet voor niets dat dit gebied tot Nationaal Park is benoemd!
Een beetje vogelaar begint al te watertanden bij de aanwezigheid van
zoveel leefgebieden, want dat betekent dat er veel soorten vogels kunnen voorkomen en dat blijkt ook zo te zijn! In een gebied als Broekhuizen komen in april al 75 algemene soorten vogels voor. De Maasduinen is helemaal bijzonder: In dezelfde maand komen ook daar 75
soorten vrij algemene vogels voor, het werkelijke aantal soorten is dan
zeker honderd!
Enkele vogels die we daar
kunnen zien zijn: geoorde fuut, Chileense flamingo,
purperreiger,
rode en zwarte wouw,
grauwe kiekendief. smelleken, diverse ruiters en
plevieren, dwergmeeuw,
klapekster en buidelmees. Allemaal vogels
die hier in 2016 voorkwamen en we ook nu hopen
tegen te komen. Garantie is er natuurlijk niet, maar ja, daar zijn we
vogelaars voor: dat maakt het spannend! We gaan er in elk geval van
genieten en maken ook een of enkele fijne wandelingen.
De kosten zijn nog niet bekend. Dit geldt ook voor de vertrektijd en de
duur van deze dag. Reken maar op vroeg vertrekken en laat in de middag en mogelijk zelfs in de avond terug. Wil je mee, geef je dan op bij
Daan Kuiper (akuiper@solcon.nl). Geef je ook op als je al een idee hebt
of je wat vroeger terug wilt zijn. Als dit voor meerdere personen geldt,
is dat te regelen. Mail ook als je nog vragen hebt.
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Op 14 februari jl. werd ik er op het werk
op attent gemaakt dat er pestvogels in
Barneveld waren. Die middag heb ik een
uurtje eerder vrij genomen om de vogels
te bekijken. Ze zaten bij de tennisbaan
was mij verteld; ik erheen en ja hoor iets
verderop zaten ze in de toppen van de
bomen, ongeveer twintig stuks. Een
aantal mensen was al druk in de weer
met fototoestel en verrekijker.
Wat heel mooi is, is het geluid dat ze maken. Dat klinkt volgens mij
als hele zachte belletjes. Ik had helaas alleen mijn telefoon bij me en
daar heb ik wat foto’s mee gemaakt. Die waren niet om aan te zien,
dus al snel rees bij mij het plan om die week nog maar eens te gaan.
Samen met een “vogelcollega” in de middagpauze op vrijdag weer
naar de tennisbaan en luisteren en zoeken, en ja hoor ze waren er
weer. Ook nu zaten ze hoog in de bomen en om de beurt doken ze
naar beneden om de besjes van de Gelderse roos op te eten.
Een bewoonster uit de buurt vertelde dat ze al voor het vierde jaar op
rij deze vogels in haar tuin heeft en dat ze tot nu toe niet wist welke
vogels zijn. Er kwamen ook wat scholieren langs fietsen en een van
hen vroeg: “Al die mensen met fototoestellen, wat doen die hier toch
de hele week?” Waarop de ander zei: “Die hier zijn voor de pechvogels”.
Hier heb ik de volgende zaterdag nog
even aan terug gedacht. Want toen hadden we inderdaad pestvogels en mooi
weer. De vogels zaten lekker in de zon
totdat:….. er een luchtballon overkwam.
De vogels vlogen diverse kanten op en
veel vogelaars konden ze niet meer vinden. Toen waren er dus ook pechvogels!
Later op de dag is dat wel weer goed gekomen. De pestvogels hebben de hele
middag, nadat ze weer bij elkaar gekomen waren op dezelfde plek gezeten en
het was een drukte van belang.
Ze zijn nog bijna een hele week gebleven en later doorgevlogen richting Utrecht hoorde ik. Hopelijk komen ze volgend jaar weer.
Martien Bakkenes
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Op 21 januari was er een Opsteker op Landgoed Bylaer (Paradijs) voor
gidsen van IVN Barneveld. Een Opsteker is een gratis bijscholing voor
onze gidsen, de kennis wordt met opstekers verrijkt en bijgehouden.
Onderwerp was dit keer “Knoppen in de winter” door Aart Mulder en
Evert van den Berg. Er was een tiental gidsen aanwezig. Allereerst
werd de zoekkaart “Van welke boom is deze knop?” behandeld. Deze
blijkt echter voor ons niet te voldoen. Hij is niet volledig en brengt ons
op het verkeerde spoor.
Daarna werden de bomen op het Landgoed Klein Bylaer bekeken en
gedetermineerd. Het was een bijzonder leerzame les, die fotografisch
werd vastgelegd. Het is niet altijd makkelijk om een boom of struik
zonder bladeren aan zijn knoppen te benoemen. Vooral werd er volop
gediscussieerd over het verschil tussen de sleedoorn en de meidoorn.
Deze zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden, maar Hans Cornelese van onze Plantenwerkgroep heeft ons gewezen op aanwezige
bessen, die kenmerkend zijn voor de meidoorn. Tevens heeft de meidoorn een rommelige groei met verspreide doorns, terwijl de sleedoorn aan het eind een doorn heeft.

Meidoorn met duidelijke bes.

Duidelijk een meidoorn.

Verder waren er natuurlijk ook vele andere interessante onderwerpen, zoals zwammen en korstmossen.
Het was weer een leerzame middag met dank aan Aart en Evert, die
dit op voortreffelijke wijze wisten te brengen. Zal de volgende Opsteker gegeven worden door de Plantenwerkgroep? Of wil een andere
werkgroep ons bijscholen? We zien ernaar uit!
Albert Prins
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Tijdens de laatste organisatiebijeenkomst van de Algemene Vogelwerkgroep is besloten om op zaterdag 10 juni naar één van onze bijna
jaarlijks terugkerende plekken te gaan om vogels te spotten: Lauwersoog. Wellicht is het eens interessant om na al die jaren je blind te staren op vogels, te weten waar die naam Lauwersoog nu vandaan komt.
De naam wordt ontleend aan de grensrivier van Groningen en Friesland, de Lauwer. Het achtervoegsel ‘oog’ betekent eiland. Nadat het
Lauwersmeer in 1969 was drooggelegd, ontstond aan de noordkant
van het ‘nieuwe land’ een nieuwe dorpskern met haven. Het Lauwersmeergebied ontwikkelt zich langzamerhand tot een centrum van toerisme en recreatie. Lauwersoog is een woonkern, ontstaan door de afsluiting van de Lauwerszee.
Zo, nu u een andere kijk hebt op dit gebied en nieuwsgierig geworden
bent wat het gebied anno 2017 te bieden heeft, nodig ik u van harte
uit om vroeg op te staan en mee te gaan naar Lauwersoog. Aangezien
het bijna de langste dag van het jaar is, is het ook in de omgeving van
de Lauwer vroeg licht en vertrekken we om 5.30 uur vanaf de Vetkamp. Voor het gros niet zo erg doordat zij in de auto hun oogjes nog
even kunnen sluiten en de ervaring leert dat de chauffeurs rustig wakker kunnen worden en helemaal fris aankomen.
De exacte route
overleg ik nog
maar denk in ieder geval aan het
Jaap Deens Gat,
Booze Wijf, Ezumakeeg, De Rug,
Kollumerwaard
en Marnewaard.
Onderweg
nemen we ook de
tijd voor koffiestop. We maken
er een leerzame
en gezellige dag
van die we op de terugweg af zullen sluiten met een hapje eten.
Om vogels te kijken is dit een geweldig moment: de zang- en moerasvogels laten zich nog horen en de eerste trekkers komen langs scheren. We letten op de blauwborst (wit-of roodgesterde?), de roep van
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de waterral, de ruiters in hun prachtkleed maar ook een overvliegende
visarend, de baardmannetjes- en -vrouwtjes in het riet, misschien
zien we een franjepoot zijn rondjes draaien. Let ook op de vlinders en
de libellen: die pakken we vanzelfsprekend ook mee.
Zin in gekregen? Geef je dan voor 7 juni op bij Berend Bakker via bakboer@upcmail.nl of 06-235 309 40.
Wanneer je opziet tegen het vroege opstaan, denk dan aan de spreuk
van Jac. P. Thijsse, voorvechter van de bescherming van de vogels:

“Wanneer bij het krieken van den dag, uw ooglid amper open gaan
mag, denk dan wat u gaat zien ende horen in de loop van den dag en
er verschijnt spontaan een lach”.

Net als in 2015 stond voor de werkgroep Natuurbeheer ook 2016 in het
teken van landgoederen, met name Groot Bylaer, Otelaar, Klein Boeschoten en het nog in ontwikkeling verkerende Pauwenhof.
De werkzaamheden op de diverse landgoederen zijn steeds zeer divers. Dat is ook een van de charmes van het werk, naast de (soms uitbundige) verzorging tijdens de koffiepauze en zelfs bij het einde van
de werkzaamheden! Zo’n blijk van waardering wordt door de groep
altijd zeer op prijs gesteld. Dat de eigenaren ook tevreden zijn met
onze werklust en inzet, blijkt wel uit de al ontvangen aanvragen voor
het seizoen 2017/2018.
Ook is een drietal grafheuvels aan de Hunnenweg bij Voorthuizen
weer ontdaan van ongewenste begroeiing. Jammer genoeg liggen deze
op een voor het publiek onzichtbare plaats op particulier terrein. De
provinciale werkdag van St. Landschapsbeheer Gelderland, in maart
2016 in de omgeving van Doetinchem, mocht ook weer op onze deelname rekenen. Verder is de begroeiing bij de amfibieënpoel aan de
rondweg bij Scherpenzeel gemaaid. Juist in de tijd dat een aannemer
voor provinciale waterstaat bezig was daar de bermen te maaien. Een
gezellig praatje zorgde ervoor dat ‘ons’ maaisel vlot werd afgevoerd.
Rest mij nog te melden dat de werkgroep zeven keer aanwezig was bij
de activiteiten van de SBB-werkgroep Kootwijk.
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Al met al was de werkgroep (15 dames en heren) het afgelopen jaar 17
zaterdagochtenden actief. Dat betekent met gemiddeld 11 à 12 personen x 17 x 3,5 uur = ruim 700 uur!
Hans Boland

De algemene vogelwerkgroep heeft in 2016 weer de gebruikelijke activiteiten ontplooid, zoals deze op de site worden vermeld.
De cursus van André en Marco waarbij vogelgeluiden geleerd konden
worden via een website, met o.a. een quiz was bijzonder goed opgezet
en heeft de nodige belangstelling getrokken. De broers hebben de
smaak te pakken en er loopt nu al weer een mooi vervolg met de watervogel- en steltlopercursus. Kijk maar eens op de site!
Er waren dit jaar diverse vogelaarscontactdagen, die steeds gezellig en
leerzaam waren. We hebben intens genoten van de schoonheid van
de vogelwereld en ook zeldzame soorten kunnen waarnemen. De rijkdom en verscheidenheid aan vogels in Nederland is echt enorm!
De Inventarisatie werkgroep heeft weer de gebruikelijke gebieden geinventariseerd. Het is altijd een leuke bezigheid en spannend om te
zien of de vogelstand stabiel blijft, welke vogels er bij komen of juist
verdwijnen en hoe biotoop veranderingen hier invloed op hebben.
Het afgelopen jaar hebben we een wel heel bijzondere inventarisatie
uitgevoerd: Een Big Day Barneveld! Dat klinkt groot en dat is het ook.
Op 11 mei is gedurende 24 uur achter elkaar geprobeerd zoveel mogelijk soorten waar te nemen in de gemeente Barneveld. Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk biotopen te bezoeken op gunstige tijdstippen. Dankzij een zorgvuldige planning is het resultaat beter dan verwacht! Maar liefst 97 soorten werden waargenomen. Wie had gedacht
dat Barneveld zo rijk aan vogelsoorten was! Waargenomen zijn o.a.
steppekiekendief, bruine kiekendief, kwartels, boomvalken, slechtvalk, draaihals, waterral en vele anderen. Ook opvallend was het relatief hoge aantal ijsvogels. Opvallend ontbrekende soort was de kokmeeuw. We denken daarom en omdat we wat ervaring hebben opgedaan dat het nog beter kan en gaan deze actie in 2017 herhalen. Het
doel is minimaal 100 soorten.
Zie de site voor alle activiteiten van deze werkgroepen en neem vooral
contact op als u eens mee wilt lopen!
Daan Kuiper
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In 2016 zijn er drie excursies speciaal voor kinderen gehouden. Het
zijn een voorjaars- en najaarsexcursie en de deelname aan de landelijke slootjesdagen.
Hoewel de excursies tot tevredenheid van de deelnemers zijn uitgevoerd, blijft de opkomst gering. We merken ieder jaar weer dat je op
een zaterdag op moet boksen tegen de sport en andere activiteiten
waar kinderen (van hun ouders) aan mee moeten doen.
De slootjesdagen zijn hier een uitzondering op, hoewel de deelname
in 2016 minder was dan in voorgaande jaren. Opvallend was dat geen
van de kinderen uit de gemeente Barneveld afkomstig was. De locatie,
Appel bij Nijkerk, kan hier een mogelijke oorzaak van zijn. Aangezien
de deelnemende kinderen wel enthousiast zijn, zullen we ook in 2017
deze drie excursies weer uitvoeren. We hopen dat een terugkeer naar
De Schaffelaar het werk voor kinderen een nieuwe impuls kan geven.
Rien Brand, coördinator Kinderen naar buiten.

Van de werkgroepen PR & Publieksactiviteiten en Vlinders is helaas
geen verslag over 2016 ontvangen.
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Advertentiepag. zwartwit
Guldie
Kaashuis Vita Nova
Brouwer, Lunteren
Floor, Lunteren

Natuurlijkerwijze, voorjaar 2017

0,25 liggend
o,25 staand
0,25 staand
0,25 liggend

35

Advertentiepag. COVER achterzijde kleur
met ruimte voor adressering!
De Meerwaarde

36

1

IVN Barneveld

