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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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Het is herfst. Als dit stukje wordt gelezen, is het inderdaad herfst. Alleen, nu ik het schrijf is het officieel nog zomer. Toch komt de regen
met bakken uit de hemel, is het stormachtig en vanwege de temperatuur heb ik mijn truien maar weer van zolder gehaald.
Qua weer was het een wisselvallige zomer. Wie nog hoop hebben, zijn
de zwaluwen die, weliswaar laag over het weiland, achter mijn huis
scheren.
Hopelijk komen er tussen het schrijven en het verschijnen van mijn
‘van de voorzitter’ nog een paar mooie dagen.
Op 26 oktober a.s. is er weer de najaarsledenvergadering. Let op! Het
is nu op een donderdag. Op die avond nemen we afscheid van Klazien
Koppelaar als bestuurslid. Op de avond zelf zal daar natuurlijk aandacht aan worden gegeven, maar omdat niet iedereen naar de vergadering komt, besteed ik er nu alvast enkele woorden aan. We zijn heel
dankbaar voor wat Klazien als bestuurslid heeft betekend. Naast het
‘normale’ bestuurswerk was ze ook contactpersoon voor de werkgroep Scholing en notuleerde ze bij afwezigheid van de secretaris. We
zullen haar zeker missen. Gelukkig blijft ze nog wel actief als natuurgids en binnen de werkgroepen waar ze lid van is.
In de week dat ik dit schrijf, heeft de rechter een uitspraak gedaan
over de maatregelen die de overheid moet nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Als voorzitter word ik nog wel eens benaderd om de
visie van het IVN hierover uit te dragen. Mijn antwoord is dan dat ik
namens het IVN geen politieke uitspraken kan doen. In de eerste
plaats, omdat dat niet onze taak en functie is en in de tweede plaats,
omdat ik niet weet hoe ieder individueel lid daarover denkt. Wat ik
wel weet, is dat we de gevolgen van de luchtvervuiling terugzien in de
natuur. We weten vervolgens ook dat de luchtkwaliteit in Barneveld
en omgeving niet erg best is. In het begin schreef ik over de hoop op
mooi weer. Voor wat betreft het voorgaande heb ik ook de hoop dat
we met elkaar haalbare maatregelen mogen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit is geen politieke uitspraak, maar een oprechte
wens voor onze gezondheid en een gezonde natuur. Tot slot. Het had
mij heel veel plezier gedaan als ik hier iets positiefs zou kunnen vertellen over ons nieuwe onderkomen. Helaas. Achter de schermen
wordt van alles gedaan, maar er is nog niets concreets te melden. Hopelijk is dat op de najaarsledenvergadering anders. Tot dan dus maar.
Rien Brand
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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 14 oktober

10.00 uur, parkeerplaats Landgoed de Schaffelaar, Barneveld
Organisatie en begeleiding: Werkgroep Kinderen naar Buiten
Zaterdag 21 oktober

13.30 uur parkeerplaats Landgoed de
Schaffelaar, Barneveld
Gids: 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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Het bestuur van IVN Barneveld nodigt u uit voor de najaarsledenvergadering op donderdag 26 oktober, aanvang 19.30 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Biologisch Centrum, Churchillstraat 68,
3772 KV Barneveld.
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Opening en welkom door Rien Brand, voorzitter
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Verslag voorjaarsledenvergadering d.d. 20 april jl.
(zie pag. 20 van dit nummer
Vaststellen begroting 2018
Bestuursverkiezing
Klazien Koppelaar is volgens de statuten aftredend.
Het bestuur heeft helaas nog geen vervangende kandidaat gevonden.
Leden hebben de mogelijkheid een kandidaat voor te
dragen. Zo’n voordracht moet door ten minste vijf
leden ondersteund worden en dient voor aanvang
van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
Rondvraag
Sluiting van de vergadering
Pauze
Presentatie door de werkgroep Natuurfotografie

IVN Barneveld

@n
Pl@ntNet is een handige tool om planten op naam te
brengen. Je kunt de tool als app downloaden in GooglePlay of de
AppStore, maar is ook via de website zelf te raadplegen.
Het idee is even simpel als briljant: plaats een foto en geef daarbij aan
of de foto een bloem, vrucht, blad, detail van de stam of de complete
vorm van de plant weergeeft. Aan de hand van een goed gevulde database probeert de tool de bijpassende soort te vinden. Hoe duidelijker
de foto, hoe beter het resultaat.
Met een proef op de som werd de zomereik gemakkelijk van een wintereik onderscheiden, evenals een bijenorchis van een hommelorchis.
De aangebrande orchis werd dan weer niet als eerste suggestie opgegeven, vanwege de gelijkenis met diverse andere aarvormige bloemen.
Klopt de determinatie, dan kun je eventueel op de knop ‘contribution’
klikken. De foto wordt dan toegevoegd aan de database, waarmee je
het functioneren van de tool verder verbetert.

In onze tuin snoepen heggenmusjes insectjes en zaadjes van een
sprietje, dat over ‘t algemeen aangeduid wordt als behorend tot de
categorie onkruid. Over welk sprietje groen wel of niet of als twijfelgevalletje onder deze categorie valt, zijn de meningen bijna altijd verdeeld. Sterker nog, gemoederen kunnen zelfs hoog oplopen bij dit onderwerp en slaan soms, bij van nature driftige karakters, om in wilde
woede. Wanneer ook maar één grassprietje zich op een oneigenlijke
plaats openbaart, bestaat voor deze groep slechts een benadering: uitroeien die handel, met wortel en tak. Als dat zou kunnen tenminste…
Goed, toegegeven, de grootste ergernis geven de kleine grassprietjes
en bundeltjes stevig gras, die met vitaal optimisme blijven terugkeren
tussen het plaveisel op stoepen, op pleinen, in goten en op erven en
de aangelegde paadjes in een verder ordentelijk tuin. Kleine gele of
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paarse bloemetjes, die een op tedere toon uitgesproken “oh’s ” ontlokken, mogen, van ons althans, altijd eerst met hun schoonheid pronken. Ook verblindend gele paardenbloemen sneuvelen pas nadat deze
royale vrolijkheid, een van de vele giften der natuur, zijn verworden
tot grijzig pluis. Veel niet nader botanisch te determineren groen, dat
bij nadere beschouwing subtiel gevormd en gewoon mooi blijkt, is
rond ons huis te vinden. Sommige passanten en gasten zien we bedenkelijk kijken…. Is de verloedering al begonnen?
Dat al het groeisel, dat we niet zelf hebben gezaaid of gepoot moet
verdwijnen, lijkt op een illusie die zich op een diepere laag in ons collectief bewustzijn heeft postgevat. Of moeten we denken aan een
complot, waarachter utopisten schuilgaan?
Hoe dan ook, vanaf de vroege lente ruiken de stoepen, erven en wandelpaadjes indringend naar azijn. Een geur, die helaas tergend lang
om je heen blijft hangen. Een enkeling zie je in de weer met een hogedrukspuit. Dat is gedoe. Laarzen zoeken en aantrekken, naar de
kraan lopen
en weer terug. Gespetter, toch nog
op je goeie
goed, want
zo’n straal
komt er altijd
harder uit en
schiet dwars
door de
schort of
overall heen.
Ook is er een
verbrandingstechniek die, als je de gebruiksaanwijzing geconcentreerd leest, gevaren van diverse aard in zich herbergt.
In IJsland is van overheidswege een project gestart om jeugd en jongeren actief in te zetten tegen de strijd van het onbetamelijk groen op
openbare stoepen en pleinen. Door deze inzet te belonen met een zakcentje wordt de jeugd meteen van dezelfde straat weggehouden om
de gevaren van drugs, drank en rock and roll te ontlopen. Het project
schijnt te slagen. Onkruid vergaat immers nooit.
Trudy Key
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De faunavoorziening Maanschoten, die inmiddels de nieuwe naam
Kootwijkerzand heeft gekregen, vordert gestaag. Later dit jaar begint
de aanleg van twee nieuwe faunavoorzieningen, namelijk over de
Kootwijkerweg (N302) en de Amersfoortseweg (N344).
Deze faunavoorziening ligt midden op de Veluwe, tussen Stroe en
Kootwijk. De voorziening bestaat uit twee delen: een deel overbrugt
de rijksweg A1 ter hoogte van de grens van de gemeenten Barneveld
en Apeldoorn, en 200 meter zuidwaarts daarvan is inmiddels een tunnel gemaakt onder het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn.
Voortgang van de bouw - De afgelopen maanden is veel werk (en
vooral ook veel grond!) verzet om de faunavoorziening te realiseren.
Tijdens het Paasweekeinde werden alle 104 liggers – die de A1 overbruggen – op hun plek gehesen. Een megaklus waarvoor deze snelweg
’s nachts moest worden afgesloten. In het weekend van 6 en 7 mei
werd de faunatunnel onder het spoor door geschoven. Daardoor was
er toen geen treinverkeer op het traject. Nadat straks het grondwerk
en het dek van de natuurbrug klaar is, volgt de inrichting en inplant.
Eind 2017 of begin 2018 kunnen dieren de faunavoorziening in gebruik
nemen.
Van Maanschoten naar Kootwijkerzand - De faunapassage heeft van
het college van B&W van Barneveld de naam Kootwijkerzand gekregen en verwijst daarmee naar de grootste aaneengesloten zandverstuiving van West-Europa. Het stuifzandgebied ligt op het grondgebied van Barneveld en is 700 hectare groot. De geschiedenis van het
Kootwijkerzand gaat ver terug; duizenden jaren geleden werd de plek
al bewoond. Oud-burgemeester C.A. Nairac van Barneveld (hij was
naast burgemeester ook verdienstelijk amateurhistoricus) deed er
met zijn gemeentebode Hendrik Bouwheer opgravingen en stuitte op
een door zand overstoven dorp uit de vroege Middeleeuwen. Opgegraven vondsten liggen tentoongesteld in het Museum Nairac in Barneveld.
Veilige oversteek - Faunavoorziening Kootwijkerzand verbindt twee
delen van de uitgestrekte Veluwe waardoor dieren de oversteek kunnen maken. Dat komt niet alleen hen ten goede; ook de mens heeft er
profijt van, want een veilige oversteek betekent dat dieren niet óp de
snelweg lopen, maar eroverheen of (bij het spoor) eronderdoor. De
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bouw van het faunavoorziening Kootwijkerzand is een immens project. De feiten en cijfers liegen er niet om:
• De tunnel onder de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort heeft een inschuifgewicht van 1,6 miljoen kilo;
• Voor de totale faunavoorziening Kootwijkerzand wordt 120.000 m3
grond aangevoerd;
• Over de A1 (richting Apeldoorn en richting Barneveld) zijn in totaal
104 liggers geplaatst;
• De liggers zijn per stuk 28 meter lang (het gaat daarmee om een totale lengte aan liggers van 3 kilometer);
• In de omgeving van de faunavoorziening Kootwijkerzand wordt 2,5
kilometer aan wildrasters geplaatst;
• De afstand tussen het laagste en het hoogste punt van de faunapassage bedraagt 9 meter;
• Tijdens de bouw van de faunavoorziening zijn tot nu toe 5 gladde
slangen, 25 zandhagedissen, 10 levendbarende hagedissen en 157
hazelwormen gevangen en teruggeplaatst.
Ontsnippering
Door de aanleg van
de rijksweg A1, begin jaren ’70 van de
vorige eeuw zijn de
Midden- en NoordVeluwe van elkaar
gescheiden.
Hierdoor zijn leefgebieden van diverse
diersoorten versnipperd geraakt. Daardoor kon er geen genetische uitwisseling meer plaatsvinden en raakten populaties van zeldzame dieren
geïsoleerd. Eind jaren ’90 van de vorige eeuw besloot het rijk door
rijkswegen doorsneden leefgebieden alsnog te ‘ontsnipperen’ door
middel van de aanleg van een groot aantal faunavoorzieningen.
Kwetsbare diersoorten - De Veluwe is een bijzonder natuurgebied
waar diersoorten leven die internationaal beschermd zijn of op de
rode lijst staan. Faunavoorziening Kootwijkerzand zorgt ervoor dat
deze kleine populaties van bijzondere soorten zich weer kunnen verspreiden en genetisch kunnen uitwisselen. Ook zorgt de faunavoorziening voor opheffing van de barrière voor een groot aantal minder
Natuurlijkerwijze, herfst 2017
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zeldzame soorten. Faunavoorziening Kootwijkerzand is bedoeld voor
soorten en soortgroepen zoals de das, de boommarter, edelherten,
wild zwijnen, vleermuizen, reptielen zoals de zandhagedis, spinnen,
insecten, bijv. loopkevers, vlinders, en sprinkhanen.
Ophogen van zwijnkerende rasters - Om de herten en zwijnen te geleiden naar de gebieden waar we ze het liefst willen, gaat de aanleg
van een faunavoorziening gepaard met geleidende rasters, bijvoorbeeld langs wegen en in sommige gevallen ook langs landbouwgebieden. In dit gebied stond al een zwijnkerend raster van circa een meter
hoog. Dit raster bevindt zich in het bosgebied tussen de rijksweg A1
en de Apeldoornse weg (N344). Op advies van de Faunabeheereenheid
Gelderland treffen we nu voorbereidingen om dit raster te vervangen
door een hertenkerend raster van circa twee meter hoog. Het gebied
is verder omsloten door de provinciale wegen N302 en N310. Het verhoogde raster geleidt straks het wild vanaf de faunavoorziening Kootwijkerzand richting de nog aan te leggen faunavoorzieningen over de
Kootwijkerweg en de Amersfoortseweg.
Advies Faunabeheereenheid - In 2015 heeft de provincie Gelderland
advies gevraagd aan de Faunabeheereenheid Gelderland over de aanleg van de faunavoorziening Kootwijkerzand. De faunabeheereenheid
heeft in haar advies een aantal maatregelen voorgesteld, waaronder
de aanleg van een geleidend raster bij de Amersfoortseweg en de aanleg van twee nieuwe faunavoorzieningen.
Twee nieuwe faunavoorzieningen - De provincie Gelderland laat nog
eens twee faunavoorzieningen maken in het middengebied van de
Veluwe, namelijk over de Kootwijkerweg (N302) en de Amersfoortseweg (N344), beide provinciale wegen. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben dat besloten. De locaties van de twee geplande fauna
voorzieningen is zo gekozen dat ze samen met de faunavoorzieningen
Kootwijkerzand en Asselsche Heide het noordelijke en het zuidelijke
deel van de Veluwe weer verbinden tot één leefgebied en tegelijkertijd
de agrarische enclave ontzien. We bouwen de faunavoorzieningen in
overleg en afstemming met Kroondomein Het Loo, Staatsbosbeheer
en de gemeente Apeldoorn. Als de vergunningprocedures vlot verlopen start de bouw van de twee faunavoorzieningen nog in 2017. We
verwachten dat ze in 2018 worden opgeleverd.
Overgenomen uit: De Nieuwsbrief Maanschoten,
een initiatief van de provincie Gelderland
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Tussen fijnkorrelig zand en
mossen
staan plukjes buntgras
als toefjes op de taartjes
de omtrek lijkt met reuzenstappen toegenomen

de zon besluit ineens
dan toch maar mee te doen.
timide eerst,
met haar geloken licht
trekt ze de dunne regensluiers
zacht uiteen
ze glimlacht

na gedane arbeid
neemt zondagsrust
haar plaats weer in

Teder is haar stemming

De dennen zijn gekortwiekt
een dode tak vertelt
‘n tikje theatraal

De wind trekt aan
Vogelkers en berk
spreken hun tweespraak
luid en duidelijk zichtbaar
in kleurrijke contrasten

Schuchter kijkt het wolkendek
scheurt tussen wit en grijs,
grijswit – witgrijs, lichter dan
grijs

ze verstaan elkaar
het beste,
in de herfst

stralend helder wit
blijft achterwege
Trudy Key,
uit: Natuurimpressies 11.11.2012
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De Wijnwinkel, Barneveld
Barneveldse Brillenwinkel
Fit 20
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De laatste tijd zijn er regelmatig publicaties over de broedvogels op de
Veluwe. Koppen als: ‘Het wordt stil in onze bossen’ en ‘De koolmees
sterft uit’, maken vogelliefhebbers ongerust. Met name een publicatie
van afgelopen zomer over de afname van de legselgrootte en de
kwaliteit van de eieren, heeft mij aan het denken gezet.
Omdat wij met een behoorlijk groep vrijwilligers de ruim 850 nestkasten in onze bossen controleren, krijg ik veel gegevens binnen. De
kasten worden wekelijks van half maart tot (dit jaar vooral!) begin juli
nagelopen en de inhoud wordt geteld en genoteerd. Gegevens als eerst
eilegdatum, legselgrootte en het aantal uitgevlogen jongen zijn belangrijk. Om wat te kunnen zeggen over de legselgrootte van de afgelopen twintig jaar, heb ik die nageplozen en wat blijkt? De legselgrootte neemt bij ons eerder toe dan af (zie de grafiek).
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Over de kwaliteit van de eieren, waarvan de schaal te dun zou zijn en
jonge vogels sterven door kalkgebrek heb ik nog geen gegevens gekregen. Het is bij ons (nog) niet geconstateerd. De komende jaren zullen
wij hier extra aandacht aan besteden.
Aart Mulder
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Sluipwespen kunnen hun legboor, een holle legbuis voor het plaatsen
van eieren, in elke gewenste richting bewegen door het uiteinde van
de boor van vorm te veranderen. De legboor kunnen ze hierdoor gericht sturen met spieren in hun achterlijf. Deze techniek kan gebruikt
worden als model voor de ontwikkeling van stuurbare naalden voor
medische toepassingen.
Vrouwelijke sluipwespen leggen hun eieren in larven van andere insecten die vaak verborgen zitten in planten, bomen of onder de grond.
Om deze insecten te bereiken, gebruiken veel wespen een lange en
slanke naaldachtige buis (de ovipositor of legboor) aan het uiteinde
van hun achterlijf. Sluipwespen kunnen deze legboor gericht sturen
tijdens hun zoektocht naar het insect. Aangezien er geen spieren in
de legboor zelf zitten, doen ze dit met spieren in hun achterlijf. Daarbij
is het riskant om met deze dunne buis in harde structuren zoals
boomschors door te dringen, omdat de legboor makkelijk kan doorbuigen en daardoor beschadigen. Wespen moeten dus een manier
hebben om deze beschadigingen te voorkomen.
Veranderlijke legboor
De onderzoekers registreerden met hogesnelheidscamera’s het leggedrag van de
wespen in verschillende transparante gels.
Zo ontdekten ze dat de wespen de vorm van
het uiteinde van hun legboor kunnen veranderen, waardoor ze hun legboor kunnen sturen. Dit is mogelijk doordat de legboor bestaat uit drie verschillende schuivende delen, één aan de bovenkant en twee aan de
onderkant, die onafhankelijk van elkaar
heen en weer kunnen bewegen. De legboor
wordt door de gel heen bewogen door de
schuivende delen afwisselend heen en weer
te bewegen. Gebogen banen komen tot stand door de delen aan de
onderkant van de boor verder uitgeschoven te houden dan het deel
aan de bovenkant tijdens de afwisselende beweging. Daarbij buigt het
uiteinde van de onderste delen nog passief mee, waardoor de bocht
nog scherper wordt. Naast de stuurfunctie blijkt het wederzijds bewegen van deze schuifbare delen ook het risico op knikken en beschadiging van de legboor te verminderen.
16
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Sluipwesp
De legboor aan het achtereind van de sluipwesp is uitgeschoven. Deze
is langer en dunner dan de angel.
Stuurbare sondes
Deze techniek kan gebruikt worden bij de ontwikkeling van stuurbare
sondes, zoals stuurbare naalden voor minimaal invasieve operaties.
Er bestaan al stuurbare sondes, maar deze kunnen sterk verbeterd
worden door de bevindingen uit deze studie. Zo kan door gebruik te
maken van een meebuigend uiteinde de buigcapaciteit van de sonde
versterkt worden. Ook kunnen sondes, die door weefsels heen moeten, mogelijk nog verder verdund worden door schuivende delen afwisselend heen en weer te bewegen. Daarnaast leiden de onderzoeksbevindingen tot een dieper inzicht in de evolutie van de wespen.
Onderzoekers van de leerstoelgroep Experimentele Zoölogie van Wageningen University & Research publiceerden hun bevindingen in
september jl. in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS)
Tekst: Wageningen University & Research, foto: Ab H Baas
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De Vogeltrek
Van de week was ik met mijn vrouw lekker door het bos aan het fietsen. Mooi weer, lekker zonnetje en niet te veel wind. Nou ja, dat
dachten we. Toen we het bos uit fietsten stond er toch wel wat meer
wind. “Bram”, riep mijn vrouw, “fiets jij maar voorop, want dan hou
jij de wind wat tegen.”
Toen ik zo voorop fietste, moest ik denken aan ganzen die in de vorm van een V
vliegen. Misschien heb je het wel eens gezien. Als je goed kijkt, dan zie je dat er
steeds een andere gans voorop vliegt. Ze
wisselen elkaar steeds af, want de gans
die voorop vliegt, heeft de meeste last van
de wind. Even naar achteren om uit te rusten. Eenden doen het ook.
Weet je waarom vogels dit doen? Ik zal het je vertellen.
Veel vogelsoorten zijn hier alleen in de zomer of in de winter. Ze wonen dan een tijdje op een plek die warm genoeg is en waar voldoende
eten is. De reden om te vertrekken is, dat ze teruggaan naar het land
waar ze geboren zijn. Daar leggen ze dan hun eieren en vliegen later
met hun kinderen weer terug. Dat heen en weer vliegen noemen we
de vogeltrek.
De vogeltrek is er vooral in de lente en in de herfst. Tjonge jonge, wat
is het dan druk in de lucht. Ze vliegen in de herfst van noord naar zuid
en in de lente weer omgekeerd. Als je ze wilt zien, dan moet je op je
rug gaan liggen. Anders heb je zo een stijve nek van het omhoog kijken.
Niet alle vogels trekken weg. Er zijn ook vogels die gewoon lekker
thuis blijven. Die vogels noemen we standvogels. Bekende standvogels zijn mussen, merels, eksters en kraaien. Soms word je een beetje
voor de mal gehouden. Dan zie je een roodborstje in de tuin en denk
je: “Hé, ben jij niet weg?”, maar het is dan een ander roodborstje die
helemaal uit het koude Noorden naar jouw tuin is gevlogen. Leuk
toch? Zo doet iedere vogelsoort het op z’n eigen manier. Oh ja, weet
je wie bij het fietsen vogels nadoen? Wielrenners. Als er veel tegenwind is, dan fietsen ze in een waaier. Dat lijkt heel veel op de V-vorm
van de ganzen. Daarvoor moeten ze wel oefenen en ganzen kunnen
het vanzelf. Super knap hè.
Groeten van Bram, de boswachter
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Adv.pag. 4 kleur
HUBO
Leijenhorst 2wielers
Van Middendorp, hoveniers
Hoving, belastingadvies
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1. Opening en welkom door voorzitter Rien Brand. Er zijn ruim 40 aanwezigen, incl. 6 bestuursleden. Afmelding: 6 personen.
2. Agenda wordt vastgesteld
3. Mededelingen
• Aandacht voor twee bijzondere vrouwen die ons ontvallen zijn:
Lutske Nikkels en Mieke Luytjes. Zij hebben elk een eigen bijdrage
aan de afdeling geleverd. Rien staat daar even bij stil.
• Alsnog een hartelijk welkom voor Gerrit de Graaff en zijn vrouw.
Mensen druppelen binnen i.v.m. verwarring over aanvangstijden.
Opmerkingen:
• Dia's uit het archief van dr. Appel uit Lunteren zijn te verdelen en
mogen meegenomen worden.

• Albert Prins maakt Rien erop attent wat er door media zoal gecommuniceerd wordt over eventuele samenwerking van IVN en KNNV
en een mogelijke fusie.
Een fusie gaat niet door maar de samenwerking wordt nog drie jaar
voortgezet. Hier merken we er niet veel van maar wel in Amersfoort, waar wel een KNNV afdeling is. Er is een nieuwsbrief van het
KNNV, daar kun je je op abonneren.
• Duurzaamheidscentrum. Rien wil de ontstane verwarring wegnemen. Het heeft allemaal lang geduurd door vermoedelijk te enthousiaste verwachtingen en inschattingen van Gelders Erf. Er zijn
al gebouwen die een nieuwe functie hebben gekregen maar het
duurzaamheidscentrum moet nog gerealiseerd worden. Wij gaan
daar niet naartoe, i.v.m. hoge (huur)kosten. De gemeente is ook betrokken en staat aan onze kant i.v.m. de maatschappelijke functie
van IVN. We kunnen mogelijk een ander gebouw betrekken: het
Atelier. Maar er is nog een mogelijkheid: de Schaapskooi, voor ons
een ideale plek. Daar wordt nu nog over nagedacht maar ook over
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de ruimte in het nieuwe Duurzaamheidscentrum (kleine cirkel),
het is nogal verwarrend. Voorlopige stand van zaken: we gaan tijdelijk naar het Atelier en later mogelijk naar de Schaapskooi. Maar
ook dit is weer niet helemaal zeker. Ons streven is in elk geval voor
eind dit jaar. Bestuur houdt leden op de hoogte via mail, nieuwsbrief of Najaarsledenvergadering.
4. Verslag najaarsledenvergadering oktober 2016
N.a.v. het verslag memoreert de voorzitter dat Aart Barendregt gelauwerd is.
5. Jaarverslag 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Financieel verslag Het voordelig saldo wordt toegelicht door de penningmeester. Bedragen die hoger uitkwamen dan verwacht, worden
ook toegelicht. Sommige donateurs en leden betaalden twee keer. Anderen betalen meer dan wordt gevraagd. Bedragen van deze betalers
zijn geboekt bij Overige Baten. Ook de opbrengst van de Rabobank
clubkascampagne viel met € 1.700,-- hoog uit.
7. De kascommissie bestond voor 2016 uit Hanneke van den Brink en
Nicolien Kwakkelstein. Toelichting door Hanneke: “De administratie
maakt een zeer verzorgde indruk”. De penningmeester wordt gedechargeerd voor 2016.
Wie wil nieuw lid kascommissie 2017 worden? Albert Prins werpt zich
op. Alle leden stemmen hiermee in. Na een verzoek voor een reserve
lid voor de kascommissie in verband met eventuele uitval en roulatie
meldt Jan Hassink zich.
8. Rondvraag: Aart Mulder: is er een EHBOherhaling nodig? Margreet
Rouwenhorst licht toe wat de voorwaarden zijn bij een reguliere
EHBOtraining. Bij ons is er dus geen verplichting maar herhaling is
zeker nuttig. Bestuur geeft aan daar, tevens op verzoek van de werkgroep Scholing, over nagedacht te hebben. Volgend jaar komt er een
herhaling.
9. Sluiting van de vergadering, vervolgens pauze.
Hierna geven Martien Bakkenes en Robert Jan Jonkvorst een presentatie over respectievelijk Kinderen naar buiten en Vogelinventarisatie.
Angelique Overbeek
secretaris
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Toen ik op 8 april mijn eerste rondje maakte om de nestkasten in de
buurt van Garderen te controleren, trof ik in kastje 2 een koolmees
aan. Bij de volgende controle op 16 april, lagen er zes mooie eieren,
duidelijk van een koolmees.
Op 22 april lagen er nog steeds dezelfde zes eieren. De mees was
waarschijnlijk aan het broeden, dacht ik, en is even voedsel zoeken.
Maar: op 29 april zat er een pimpelmees te broeden en tot mijn

verbazing lagen er bij de controle op 9 mei maar liefst veertien eieren.
Op 16 mei waren er dertien jongen uitgekomen. Ze waren nog te klein
om te zien wat het zou worden.
Op 23 mei waren de jongen wat groter en wat bleek: in al dat gekrioel
kon ik zeven jonge pimpelmezen en vier jonge koolmezen ontdekken.
Na enige observatie, op eerbiedige afstand, bleek dat het paartje
pimpelmezen de jongen verzorgde. Er was geen koolmees te bekennen. Op bijgaande foto is duidelijk te zien dat de koolmezen wat groter
zijn en de beste plaats in het nest in bezit nemen. Op 3 juni bleek het
hele stel uitgevlogen te zijn. Wel waren er nog vier dode jonge pimpelmezen te betreuren. Er waren ook nog enkele eieren niet uitgekomen.
Al met al: een merkwaardig broedgeval.

Aart Mulder
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Najaarstrek Texel, op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober.
Eén dag deelname is natuurlijk ook mogelijk. Dit weekend valt gelijk
met het weekend van Dutch-Birding, dus bijzondere soorten worden
snel gedeeld!
Contactpersoon Marco van Reenen (mcvanreenen@gmail.com).
Pier van Huizen en Oostvaardersplassen, zaterdag 11 november.
Een halve dag vogels kijken. Bij de pier van Huizen kijken we over het
Gooimeer; er worden regelmatig leuke doortrekkers waargenomen.
Denk
hierbij
aan diverse
eendensoorten
met de
mogelijkheid
voor
ijseend
en topper (zie
foto).
Opgeven
bij Berend Bakker (bakboer@upcmail.nl).
Vogels kijken in de top van Nederland, zaterdag 16 december.
We gaan naar de Dollard, ook wel Olle Tjoard genoemd! Deze noordelijke zeearm, onderdeel van de Waddenzee ligt tussen Nederland en
Duitsland. Hier heeft vogelschilder Erik van Ommen veel inspiratie
opgedaan en is zijn boek ‘De kluten van Breebaart’ tot stand gekomen.
Machtige vergezichten, ruimte en rust zullen ons die dag vergezellen.
We hopen op leuke soorten als frater en breedbekstrandloper. Deze
dag sluiten we gezellige af door lekker ergens wat te eten. Opgeven bij
Marco van Reenen (mcvanreenen@gmail.com) of bij Berend Bakker
(bakboer@upcmail.nl).
De jaarlijks terugkerende vogelaarscontactdag Zuid-Holland en
Zeeland houden we op zaterdag 27 januari 2018. Nadere informatie
volgt!
namens de Algemene Vogelwerkgroep,
Daan Kuiper, Marco van Reenen en Berend Bakker
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Als resultaat van de duurzaamheidsavond in oktober
2016 zal binnenkort, met een zekere regelmaat,
informatie verschijnen over het thema duurzaamheid.
Het doel van deze actie is tweeledig. Ten eerste
zal een uitgewerkt voorbeeld worden gegeven
van een manier waarop duurzaamheid in een natuuractiviteit aan de orde gebracht kan worden.
Ten tweede is het een uitnodiging aan alle actieve
IVN’ers, om ideeën op te sturen, die in een volgende
mededeling opgenomen kunnen worden. Op die manier wordt in de
loop van de tijd een verzameling teksten opgebouwd, waaruit gidsen
kunnen putten om geplande wandelingen te voorzien van een toelichting op het thema duurzaamheid.

Voor groep 7/8 was er van september t/m december 2016 het project
Herfstverschijnselen. Die les begon natuurlijk met bladval. Waarom
vallen de bladeren en krijgen ze eerst nog zulke mooie kleuren? Er zijn
uiteraard nog meer natuurverschijnselen in de herfst, zoals bijv. paddenstoelen, spinnen, trekvogels, zaden en zaadverspreiding. Ook de voorbereiding op de winterslaap
kwam aan de orde en welke
dieren doen daar aan mee?
Wat moeten ze daarvoor
doen?
Enkele opdrachten wil ik u
niet onthouden: een boerenzwaluw vliegt naar Afrika.
De gemiddelde snelheid is
150 km per dag, de afstand is
10.000 km. Hoeveel dagen
vliegt de zwaluw hier over?
Een nog een leesopdracht.
Welke vier vogels zijn in de
volgende
zin
verstopt?:
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“Daar en die dag viel hij in een valkuil en hij had nog wel zijn mooie
broek aan”.
Tussen januari en april was de les ‘Dat geeft energie’ voor de groepen
5 en 6. Windenergie, groene stroom, aard- en bodemwarmte, steenkool, olie, gas, kernenergie, verbranden van biomassa. Het kwam allemaal aan bod. De voordelen van zonnepanelen: duurzaam, verminderen van CO2 –uitstoot, lagere energierekening. Welke apparaten gebruiken veel stroom en zijn energievreters?
Hoewel de opdrachten en de DVD erg interessant waren en goed te
doen voor deze leeftijd, was de animo van de leerkrachten niet erg
groot: er was in vergelijking met andere projecten weinig belangstelling. Dat was jammer van al de energie die er in gestoken was.
Weet u het? Waar of niet waar?
• Voor groene stroom heb je een ander stopcontact nodig.
• Met eigen zonnepanelen, draait de elektriciteitsmeter terug.
• Het maakt niets uit of je de deur van de koelkast vaak en lang open
doet, want een koelkast gebruikt toch altijd al veel energie.
• Wie elektriciteit van windenergie koopt, heeft geen stroom als het
windstil is.
• Met de deksel op een pan bespaar je energie bij het koken.
• Een gloeilamp is zuiniger dan een ledlamp.
• Aardgas en olie raken een keer op.
• Het afval van kerncentrales is gevaarlijk voor mens, dier en plant.
Het lesproject Kriebelbeestjes voor groep 3 en 4 liep van mei tot de
zomervakantie. Bijen, mieren, sprinkhanen, wandelende takken, oorwormen, lieveheersbeestjes, vlinders, wespen, duizendpoten, pissebedden, bijna alles kwam voorbij. Hoe ziet zo’n diertje er uit? Sommige waren levend aanwezig en zo een goede hulp bij het beantwoorden van deze vraag. Wat eten deze beestjes, waar leven ze, wie zijn
hun vijanden? Zelf een sprinkhaan van papier en een wasknijper
knutselen, het kwartetspel, het memoryspel met allemaal verschillende soorten lieveheersbeestjes. Schilder een halve vlinder en vouw
het papier daarna dubbel. Dat leverde prachtige fantasievlinders op.
De duizendpoot was ook leuk, want er was in een bak een miljoenpoot. Wie durfde mocht hem over z’n arm laten kruipen.
Voor deze les was wel weer veel belangstelling vanuit het onderwijs.
Het bovenstaande is zo’n beetje het wel en wee van de scholenwerkgroep Barneveld in september 2016 tot juli 2017.
Truus Boland-Kolenbrander
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BESTUUR
Rien Brand, voorzitter
0342-491 310
Johan Walburglaan 23, 3771 KH Barneveld
rien.brand@planet.nl
Angelique Overbeek, secretaris
06-4584 6216
Groeperlaan 8, 3925 RE Scherpenzeel
ivn@daliq.nl
Hans Boland, penningmeester
0342-417 415
Cannenburg 18, 3772 BG Barneveld
jg.boland@hetnet.nl
Bank: NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld
Martien Bakkenes, contacten werkgroepen
0342-490 673
Johannes Elsevierlaan 6, 3771 KK Barneveld
martienivn@gmail.com
Jolanda Denekamp, PR & Publieksactiviteiten/2e penn.m.
0342-492 916
Hertenspoor 46, 3772 SG Barneveld
j_denekamp@hotmail.com
Klazien Koppelaar, contacten werkgroepen/2e secretaris
0342-490 970
Begoniastraat 25, 3772 HA Barneveld
arie.klazien@kpnmail.nl

WERKGROEPEN
Algemene vogelwerkgroep: Daan Kuiper
Kinderen naar buiten: Rien Brand
Natuurbeheer: Hans Boland
Natuurfotografie: Jaco van Toor
Natuurtuin Mevrouws Hofje: Melie van den Brink
Planten: Marja Barreveld
PR & publieksactiviteiten: Jolanda Denekamp
Redactie Natuurlijkerwijze: Hans Boland & Rob de Graaf
Scholen Barneveld: Truus Boland-Kolenbrander
Scholen Lunteren: Jan Hassink
Scholing: Eduard Barreveld
Vlinders: René de Graaff
Vogels Barneveld: Piet Boer
Vogels Garderen/Kootwijk/Erica: Aart Mulder
Vogelinventarisaties: Daan Kuiper
Webmaster www.ivn.nl/afdeling/barneveld: André van Reenen

0342-417 810
0342-491 310
0342-417 415
06-3116 5130
0342-415 050
0342-444 605
0342-492 916
0342-417 415
0342-417 415
0318-483 568
0342-444 605
0342-423 182
0342-417 393
0342-478 688
0342-417 810
06-4907 7728

PERSBERICHTEN voor publieksactiviteiten via
Jolanda Denekamp: j_denekamp@hotmail.com

0342-492 916

ADMINISTRATIE leden & donateurs:
Hans Boland: jg.boland@hetnet.nl
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Adv.pag.5 zwartwit
Guldie
Kaashuis Vita Nova
Brouwer, Lunteren
Floor, Lunteren
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Adv.pag. 6 kleur
achterzijde
met ruimte voor adressering
De Meerwaarde
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