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Kopij: de redactie ontvangt uw bijdrage voor het volgende nummer
graag vóór woensdag 15 maart a.s. via e-mail.
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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Wanneer u dit leest is de decembermaand al weer voorbij. December
is zo’n maand waarin je van alles en nog wat te doen hebt. Zelf plan
ik al jaren maar niets meer tussen kerst en nieuwjaar, want het komt
er toch niet van. Er valt natuurlijk ook zoveel meer moois te doen dan
al die huiselijke klussen en verplichtingen.
December en januari worden vaak gezien als “binnen-zit-maanden”.
Het is te koud en te nat. Het wordt pas laat licht en te vroeg donker.
We wachten rustig tot het voorjaar wordt en we weer volop kunnen
genieten van het verse groen aan de bomen en op de grond.
Hoewel ik me er wel toe moet zetten, dat geef ik eerlijk toe, zijn de
wintermaanden voor mij als vogelliefhebber ideaal. Ik ben namelijk
een liefhebber en geen kenner. Het herkennen van vogelgeluiden is
niet mijn sterkste kant. ‘s Zomers moet je het daar meestal wel van
hebben, want door het dichte bladerdak zijn al die mooie vogels onzichtbaar geworden. In de winter heb je daar geen last van, behalve
natuurlijk als ze in een naaldboom zitten. Verder kan ik erg genieten
van al die soorten die hun rustgebied hebben bij of op het open water
en een vlucht gakkende ganzen die overvliegt, kan mij nog steeds ontroeren. Al zo vaak gezien en gehoord, maar iedere keer kijk ik weer
omhoog.
Nu ik toch bezig ben met persoonlijke ontboezemingen, moet ik er nog
maar een kwijt. Ik ben een fanatieke vogelvoerder. Een eeuwige strijd
met mijn vrouw die vindt dat ik ze teveel verwen. Echter, sinds ik het
tot een erkende hobby heb verklaard, heeft ze er minder moeite mee.
Los van wat het voor overwinterende vogels betekent, heeft het nog
een functie. Mijn buurjongen heeft hierdoor interesse gekregen voor
vogels kijken. En toen er op een ochtend allemaal vogelsporen in de
sneeuw te zien waren, moest ieder spoor aan een vogel gekoppeld
worden.
De winter heeft ook voor kinderen veel te ontdekken en te beleven.
Blijf daarom niet binnen. Ga met ze naar buiten en laat ze zien hoe
mooi de natuur kan zijn.
U weet het toch? Wie de jeugd heeft, heeft …….
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 7 januari.
13.30 uur parkeerplaats Vetkamp; 13.40 uur Bethabara, Van den Berglaan 79, 3781 GE Voorthuizen; 14.00 uur parkeerplaats SBB, links net
voorbij restaurant Stam, Speulderweg 41, 3886 LA Garderen
Gidsen: Margreet Rouwenhorst, Marjan Vols, Evert van den Berg en
Aart Mulder
Zaterdag 21 januari.
13.30 uur parkeerplaats Vetkamp; 14.00 uur parkeerplaats Houtvester
van ’t Hoffweg, Kootwijk
Gidsen: Hanneke van de Brink-Crevels en Albert Prins
Zaterdag 28 januari.
13.30 uur parkeerplaats Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper, Kees Verduyn
Zaterdag 18 februari.
7.30 uur parkeerplaats Vetkamp; 7.45
uur Bethabara, Van den Berglaan 79,
3781 GE Voorthuizen
Gidsen: Tineke en Peter Tazelaar,
Wim Bakker
Zaterdag

25

maart

Let op de berichten in de krant
Zaterdag 8 april.
(ook geschikt voor rollators, 4,5 km)
13.30 uur parkeerplaats Vetkamp
Gidsen: Hanneke van den Brink-Crevels en Albert Prins
Natuurlijkerwijze, winter 2017
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Zaterdag 29 april.
7.00 uur parkeerplaats Vetkamp; 7.10 uur Bethabara, Van den Berglaan 79, 3781 GE Voorthuizen; 7.30 uur parkeerplaats Houtbeekweg,
Stroe
Gidsen: Grietje Stitselaar en Aart Mulder
Donderdag 11 mei
19.00 uur parkeerplaats Vetkamp, start wandeling 19.30 uur
Gidsen: Karel Eijgenraam en 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 parkeerplaats Vetkamp, 19.00
uur Kootwijkerveen
Gidsen:
Margreet
Rouwenhorst en Lenie van de Streek
Zaterdag 10 juni
10.00 uur, het vertrekpunt wordt via de pers aangekondigd
Gidsen: Martine Ganzevles en 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 en Bart Brummer
Dinsdag 25 juli
18.30 uur parkeerplaats Vetkamp; 19.00 uur parkeerplaats Wekeromse
Zand, hoek Hoge Valksedijk/Vijfsprongweg, Wekerom
Gidsen: Jolanda Denekamp en Hans van de Bovenkamp
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Donderdag 27 juli
18.45 uur parkeerplaats Vetkamp; 18.55 uur Bethabara, Van den Berglaan, Voorthuizen; 19.20 uur Asselsestraat, Apeldoorn, t.o. sportvelden, ingangshekje (rechts) park Berg en Bos Apeldoorn
Gidsen: Jolanda Denekamp en Albert Prins
Zaterdag 12 augustus.
13.30 uur parkeerplaats Vetkamp; 14.00 uur parkeerplaats Houtbeekweg, Stroe Gids: Hanneke van den Brink-Crevels
Zaterdag 26 augustus.
13.00 uur parkeerplaats 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 parkeerplaats Vetkamp
Gids: Jolanda Denekamp
Zaterdag 14 oktober.
13.30 uur parkeerplaats Vetkamp
Gidsen: Werkgroep Kinderen naar Buiten
Zaterdag 21 oktober
13.30 uur parkeerplaats landgoed de Schaffelaar, Barneveld
Gidsen: Mieke Luytjes en Evert van den Berg
Zaterdag 28 oktober.
Let op de krantenberichten
Zaterdag 4 november.
13.30 parkeerplaats Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduyn
Zaterdag 30 december.
13.30 uur parkeerplaats Vetkamp
Uitsluitend voor onze leden en donateurs
Natuurlijkerwijze, winter 2017
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Het is een poos geleden dat het Kootwijkerzand aangenaam korrelde
onder de stapper-de-stap-schoenen. Wat is het er weids, wat is het er
mooi, wat hangen de wolken er laag!
Het buntgras staat er als een goed doordacht en daarna geordend decor bij. De grassprietjes in een schitterende kleur groen, een kleur, die
doet verlangen naar het moment, dat een designer in zijn startupfase, deze kleur gaat imiteren. Vervolgens zal een reclamebureautje
de zachte kleur in de flyer aanbevelen als een rustige tint voor een
nieuw behangetje in de kamer van de baby.
De mossen in verschillende tinten geven, in samenspel met het buntgras, een fraai 3d-effect. Sereen en stil ligt het zand er bij. Een ruimhartige, contemplatieve zondagochtendstilte. Het mooiste natuurgebied in Nederland is een van de voorbij waaierende gedachten.
Een rond hoopje zand, feller geel dan het omgevings-zachte beige,
trekt de aandacht. “Een mierenleeuw is hier aan de gang” zegt mijn
wandelgenoot, die alles weet. Een mierenleeuw? “Een mierenleeuw is
geen mier en ook geen zoogdier” doceert hij op zachte toon om de
breekbare ochtend niet te verstoren. “Maar het is een insect!” Vanuit

mijn ooghoeken zie ik plotseling een ‘raar’ beest voorbijvliegen.
Een hazelworm is geen worm, neurie ik heel zachtjes. En een bruinvis
is geen vis. Laat staan dat een vliegend hert een hert zou zijn: zou die
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willen. We verzinnen nog meer interessante namen, die bij de eerste
oogopslag en/of het gehoor de onwetende natuurliefhebber voor het
lapje houdt. Het wordt een lollig spelletje, de dagen erna.

Thuis, meteen achter de p.c. gekropen en Wikipedia vermeldt het volgende: Mierenleeuwen (Myrmeleontidae) zijn insecten die behoren tot
de orde der netvleugeligen (Neuroptera). Mierenleeuwen zijn een relatief uniforme groep; de volwassen exemplaren van de verschillende
soorten lijken erg op elkaar en ook de levenswijze komt sterk met elkaar overeen. Zo’n 2.000 soorten mierenleeuwen leven verspreid over
de hele wereld. De meeste mierenleeuwen houden van (sub)tropische
gebieden, maar sommige soorten prefereren gematigde streken zoals
noordelijk Europa. Vooral daar waar droog, korrelig zand is (zoals op
het Kootwijker zand). Mierenleeuwen zijn in de eerste fase van hun
bestaan roofzuchtige larven. Van nature zijn ze gespecialiseerd in het
listig vangen van argeloze bodembewonende insecten. De larven graven de bodem wat los en laten miertjes en andere kleine diertjes in
een valkuiltje tuimelen. ‘Ha, hebbes!’. De volwassen beestjes leven
niet van mieren maar van vliegende insecten of plantensappen. Hun
uiterlijk lijkt op een kruising tussen een gaasvlieg en een waterjuffer.
Vandaar dat vreemde beest, dat ik zag vliegen in de buurt van het felgele hoopje zand. Het kwartje viel.
Lees ik in het IVN blad in dezelfde week over een olifantenrups.
“What’s in a name?” liet William Shakespeare Julia al zeggen.
Trudy Key, uit: Natuurimpressies
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Al liep de inning van de contributie- en donatiegelden het afgelopen
jaar niet zo erg vlot, toch proberen we het voor 2017 nog maar eens
op dezelfde manier, d.w.z. zonder acceptgirokaarten.
Dit jaar kan het bedrag van de contributie voor de leden nog gehandhaafd blijven op minimaal € 17,50 al zal dat binnen niet al te lange tijd
wel opgetrokken moeten worden, gezien de afdracht aan IVN Nederland. Van huisgenootleden vragen we ook nog steeds € 5,--. Voor onze
donateurs verandert er ook niets, de minimum donatie blijft € 10,--.
Hogere bedragen dan de genoemde zijn uiteraard welkom!

Wil u zo vriendelijk zijn voor 1 maart a.s. uw bijdrage 2017 te storten
op bankrek. NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld onder vermelding van “donatie 2017” of “contributie 2017”?

Voor de jaarlijkse creatieve avond waren de dames van vrouwenvereniging Fidelis te gast bij IVN Barneveld in het Biologisch Centrum
om onder leiding van Cees Klomp en enkele IVN-dames aan de slag te
gaan. Om te zorgen dat wij gelijk aan het “werk” konden, lagen alle
materialen al op de tafels.
Iedereen kon een schijf van een berkenstam uitzoeken. Er waren van
vet en vogelvoer taartvormpjes gemaakt in bakjes van Monatoetjes.
Ook hadden ze cup cakes opgevuld
met vet en vogelvoer. De versiering,
zoals gedroogde sinaasappelschijfjes,
gedroogde appelschijfjes, rode besjes
en appeltjes, pinda’s, zonnebloempitten en rozijnen moest geplakt worden
met vet, dat heel even in de magnetron
was geweest en toen in een spuitzak
werd gedaan. Het resultaat mocht er zijn. Iedereen had een leuke taart
gemaakt voor de vogeltjes.
Cees Klomp en de IVN-dames willen we hartelijke bedanken voor de
gastvrije ontvangst en verzorging. We hebben er erg van genoten.
Bestuur Fidelis
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Deze praktische veldgids is het vervolg op de succesvolle Veldgids
Paddenstoelen die in oktober 2013 werd gepubliceerd. In het eerste
deel staan de plaatjeszwammen en de boleten centraal.
In de nieuwe Veldgids Paddenstoelen
deel 2 worden vrijwel alle overige groepen behandeld zoals de beker-, buik-,
gaatjes-, kern-, knots-, koraal-, korst-,
stekel-, en trilzwammen.
De nieuwe veldgids is bovenal een praktische veldgids en bedoeld voor zowel de
beginners als voor de meer gevorderde
(amateur)mycologen. De nieuwe gids is
net als het eerste deel bijzonder, omdat
(amateur)mycologen het veelal moeten
doen met vertaalde boeken. De in de
nieuwe Veldgids Paddenstoelen deel 2
behandelde soorten zijn gegarandeerd allemaal in Nederland te vinden. Het is bovenal een rijk naslagwerk waar je telkens
weer met plezier doorheen bladert. Het boek is gericht op de herkenning in het veld: het bevat gedetailleerde sleutels, maar daarnaast ook
duidelijke kleurenfoto's.
Alle voordelen op een rijtje
1. 420 van de meest algemene soorten zwammen van Nederland.
2. Gericht op herkenning in het veld.
3. Toegankelijke determinatiesleutels en duidelijke kleurenfoto's.
4. Compacte soortbeschrijvingen bestaande uit de kenmerken, ecologie, verspreiding en erop gelijkende soorten.
5. Tips voor het determineren en verzamelen.
De nieuwe gids is uitgegeven en verkrijgbaar via www.knnvuitgeverij.nl maar ook in de boekhandel (ISBN 9789050114639). Prijs: € 39,95.
De auteurs Nico Dam en Thomas Kuyper zijn beiden lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Nico Dam is fysicus en ruim 25 jaar
actief als (amateur)mycoloog. Thomas Kuyper is werkzaam als hoogleraar aan Wageningen Universiteit, met als aandachtsgebied de ecologie en diversiteit van paddenstoelen en schimmels.
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We leven in een droog stukje Nederland. Daardoor kunnen we in onze
directe omgeving lastig oefenen met het herkennen van watervogels
en steltlopers. Bovendien zijn sommige soorten ook erg moeilijk uit
elkaar te houden.
Wat te denken van al die bruingekleurde vrouwtjes-eenden? Of die
steltlopers die zo onrustig langs de waterkant rennen op zoek naar
eten? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ganzen die
voor een groot deel bestaan uit grijsbruine exemplaren. Misschien ga
je na een lekker dagje buiten uiteindelijk moedeloos naar huis omdat
je de vogels niet op naam kunt brengen. Hier willen we verandering
in brengen! Onbekend maakt onbemind: dat wens je deze vogels toch
niet toe?

De werkgroep Scholing heeft opnieuw met Marco en André van Reenen van de Algemene vogelwerkgroep een cursus opgezet. Deze cursus bestaat uit drie theorieavonden, oefenlessen die je thuis op de
computer maakt en twee excursies.
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Er is een cursus ontwikkeld waarin uitgebreid stil gestaan wordt bij
ganzen, eenden en (grote) steltlopers, zoals ruiters, witgatje, oeverloper, enz. Drie vormen van kennisoverdracht komen aan de orde. Allereerst is een theorieavond waar per soortgroep ingegaan wordt op
de belangrijkste kenmerken. Vervolgens kan er door de deelnemer
worden geoefend met behulp van een website vol informatie. Op die
site kunnen ook quizvragen worden beantwoord. Tenslotte vinden er
excursies plaats waarbij het geleerde in de praktijk gebracht wordt.
Mocht je interesse hebben, kom dan naar de eerste avond op woensdag 18 januari a.s. Daar wordt uitgelegd hoe de cursus in elkaar steekt,
hoe de lesavonden opgebouwd zijn en hoe je, met behulp van je eigen
PC, geholpen wordt om meer over de behandelde vogels te weten te
komen. Gedurende de pauze kunt je beslissen of je deze cursus wilt
volgen. Als dat zo is, dan kun je je op dat moment inschrijven, het
cursusgeld (€ 20,-) betalen en genieten van een kop koffie of thee.
Mocht je toch besluiten om niet deel te nemen, dan ga je tijdens de
pauze gewoon weer lekker naar huis.
De eerste avond vindt plaats op woensdag 18 januari 2017 om 19.30
uur in het Biologisch Centrum in Barneveld (Churchillstraat 68). De
twee andere theorieavonden zijn op 15 februari en 15 maart 2017.
Aanmelden kan bij Henk van de Beek (vandebeekhenk@gmail.com).

,
Heeft het bij jullie al gesneeuwd? Nog niet? Tjonge, jonge dat is dan
jammer, want in de sneeuw is heel veel te ontdekken. Ik zal je
vertellen hoe ik daar achter ben gekomen.
Op een ochtend, ik was net wakker, keek ik uit mijn slaapkamerraam.
Ik moest de slapertjes uit mijn ogen wrijven, want ik wist niet wat ik
zag. Alles was wit. De schuur was wit, de bomen, het gras en ook mijn
oude fiets. Alles lag onder een dikke laag sneeuw. Maar wat was dat?
In de sneeuw op het grasveld zaten grote ronde gaten. Een olifant in
de tuin? Dat kon toch niet waar zijn? En net toen ik op onderzoek
wilde gaan, kwam mijn vrouw om de hoek van het kippenhok. Ze liep
in haar moenboets. Je weet wel, van die laarzen met hele grote ronde
zolen. Zij had die grote ronde sporen gemaakt.
Door die sporen was ik wel nieuwsgierig geworden naar andere sporen in de sneeuw. Wie of wat had er nog meer door mijn tuin gelopen?
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Ik trok snel mijn kleren aan en rende naar buiten. Tjonge, jonge, aan
de sporen te zien was het die ochtend in de tuin al behoorlijk druk
geweest.
Ik zag hele kleine spoortjes van een bosmuis. Die herken je aan drie teentjes
naar voren en één teentje links en eentje
rechts. Ook andere sporen herkende ik meteen,
want die waren
van Dokus mijn
eend. Zijn zwemvliezen zijn net platvoeten. Ondanks dat het best wel koud was, vond
ik het steeds leuker om te doen.
Hé, kleine vliegtuigjes, dat moeten merels
zijn geweest. Let wel op hoor. Het lijken
net vliegtuigen, omdat de buitenste tenen
op vleugels lijken. Wil je weten waar de
merel naar toe liep, dan moet je je wel omdraaien. Die vogeltenen staan natuurlijk
gewoon naar voren en niet naar achteren
zoals vliegtuigvleugels.
Sporen zoeken wordt nog leuker als je kijkt waar ze naartoe gaan. Zo
zag ik dat Dokus onze eend van de vijver naar het kippenhok was gelopen. Ik mors altijd wel wat voer dat Dokus ook graag lust.
Eigenlijk is sporen zoeken altijd leuk en je
hoeft niet te wachten tot het sneeuwt. Sporen kun je ook zien in zand of in modder.
Oefen maar eens met die van je hond of kat.
Bij een hond zie je
duidelijk zijn nagels, maar bij een
kat zie je alleen
ronde teenafdrukjes. Laat je kat niet schrikken hoor, want dan heeft hij opeens wel nagels.
Zo zie je maar, er is altijd wel wat te ontdekken in de natuur. Soms in
de lucht en soms op de grond.
Groetjes van Bram de boswachter
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Zeeland, zaterdag 14 januari - De provincie Zeeland wordt standaard
in ons winterprogramma van de vogelaarscontactdagen opgenomen.
Niet zonder reden! Zeeland is ’s winters hét vogelgebied bij uitstek.
We brengen in ieder geval een bezoek aan Stellendam, Brouwersdam
en de Prunjepolder. Bij de
plaats Stellendam speuren
we naar grote
groepen steltlopers en eenden, op zoek
naar interessante vogelsoorten.
De Brouwersdam heeft ons
altijd veel te
bieden: kleine
fuutjes
(geoorde fuut, kuifduiker of roodhalsfuut), duikers (met name roodkeelduiker maar soms ook de veel schaarsere parel- of ijsduiker), ijseenden, paarse strandlopers en ga zo maar door. Ook de Prunjepolder is
een interessant gebied, met name voor ganzen en steltlopers.
De temperaturen in januari zijn meestal een extra stimulans voor een
pitsstop met een lekker bak koffie. We verzamelen om 6.45 uur op de
parkeerplaats Vetkamp en hopen rond het begin van de avond weer
terug te zijn. Aanmelden kan tot 11 januari 2017 bij Berend Bakker
(bakboer@upcmail.nl). De benzinekosten, ongeveer 20 euro, worden
gedeeld.
Randmeren, 25 februari - Vogelen langs de Randmeren kan in deze
tijd een echt feest voor vogelaars zijn. De wintergasten zijn nog volop
aanwezig en de eerste vogels komen al weer terug uit het warme zuiden. Op de Randmeren zijn enkele ondieptes met kans op steltlopers
en er liggen diverse leuke plasjes waar de vogels vaak rusten of foerageren. Op luwe plaatsen verzamelen zich vaak duizenden eenden.
We starten waarschijnlijk bij het Harderbroek en trekken langs het
Randmeer naar het noorden. De startlocatie is afhankelijk van de
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waarnemingen rond deze tijd.
Doelsoort is o.a. de krooneend, een bijzonder mooie niet alledaagse
eend die je elke keer weer versteld doet staan door zijn schoonheid!
Wintergasten als nonnetjes, grote zaagbekken en brilduikers staan
ook op het menu en in de buurt van het Ketelmeer is er kans op de
zeearend, die altijd weer indruk maakt door zijn enorme formaat. Ook
hopen we wilde zwanen te ontdekken, die veel minder talrijk zijn dan
de benjamin: de kleine zwaan.
We verzamelen op parkeerplaats Vetkamp om 6.45 uur. Je kunt een
halve dag (ca. 13.00 uur weer terug) of een hele dag meegaan. Deelname is gratis, benzinekosten worden gedeeld. Mail naar Daan Kuiper
(akuiper@solcon.nl) om je op te geven of als je nog vragen hebt.

1 Opening en welkom door voorzitter Rien Brand aan zo’n 50 aanwezigen, incl. vijf bestuursleden. Afmelding: twee personen.
2 Agenda wordt vastgesteld
3 Mededelingen: boeken ingebracht door Lutske Nikkels mogen meegenomen worden door belangstellenden. Hier is volop gebruik van
gemaakt.
We gaan weer proberen het ’voorwandelen’, voorafgaand aan een
publiekswandeling, nieuw leven in te blazen. Alle gidsen zijn op de
voorwandeling welkom: op zo’n moment vindt er altijd veel onderlinge uitwisseling van informatie plaats.
4 Verslag voorjaarsledenvergadering 13 april 2016 wordt zonder
commentaar vastgesteld.
5 Begroting 2017 wordt zonder commentaar vastgesteld.
6 Natuurlijkerwijze digitaal: 23 leden/donateurs hebben aangegeven
Natuurlijkerwijze voortaan digitaal te willen ontvangen. Zolang we
tenminste 250 exemplaren via de post versturen, blijft het goedkopere posttarief gelden.
Mogelijkheid om het ledenblad alsnog digitaal te ontvangen blijft:
stuur een mailtje aan j_denekamp@hotmail.com
7 In de zaal lag een lijst waarop gidsen publieksactiviteiten voor 2017
kunnen aangeven, incl. een datum voor het voorwandelen. De oproep wordt ook rondgestuurd via email.
8 Voorzitter Rien Brand feliciteerde jubilaris Hans Boland die 40 jaar
lid is van onze IVN-afdeling. Hans kreeg de gouden IVN-speld, een
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oorkonde, een fraai
herfstboeket en natuurlijk een luid applaus.
9 Rondvraag
- Vraag uit de zaal:
’Doen we mee met
Nederland Schoon,
een opruimactie van
zwerfvuil in de buiten- en de natuurgebieden? Het voorstel
wordt door aanwezigen zaal positief ontvangen. Cees Klomp
merkt op dat via
Daphne Hagen van
de gemeente Barneveld materiaal (prikstokken e.d.) verkrijgbaar is.
Voorstel om ook via
werkgroep Kinderen
naar Buiten met deze
actie mee te doen.
Idee vanuit de zaal:
neem tijdens iedere
excursie een zak mee om onderweg het zwerfafval in te doen.
- Vraag van Cees Klomp: er is een nieuwe website van IVN Barneveld, maar de publieksactiviteiten staan er niet duidelijk op, tevens
is de scholingspagina verdwenen.
Antwoord: bestuur heeft dat ook geconstateerd, wordt doorgegeven aan contactpersoon website om dit te verbeteren.
- Voorstel van Lou Kaper: workshop van twee bijeenkomsten voor
schilderen van landschappen.
Idee wordt positief ontvangen en wordt mogelijk opgenomen als
IVN-activiteit.
10 Sluiting van de vergadering, vervolgens pauze.
Wilfred Reinholt houdt daarna een presentatie over Invasieve exoten,
georganiseerd door de werkgroep Scholing van IVN Barneveld. Er werden volop vragen gesteld: www.invasieve-exoten.nl
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Op 6 oktober 2016 is in het Biologisch Centrum Barneveld een discussieavond gehouden over duurzaamheid. De avond was bedoeld
om een richting te bepalen, die we met IVN Barneveld uit willen
inzake duurzaamheid.
De opbouw van de bijeenkomst was als volgt. Eduard Barreveld heette
de aanwezigen welkom. Daarna hield Bart Brummer een korte inleiding over het begrip duurzaamheid. De rest van de avond werd gebruikt voor de discussie zelf, onder leiding van Rien Brand.
Tijdens de inleiding werd kort ingegaan op activiteiten over het onderwerp, die ontplooid worden bij andere IVN-afdelingen. Genoemd
zijn onder meer de oprichting van een werkgroep Duurzaamheid en
het houden van duurzaamheidswandelingen. Afdelingen die al wat
verder zijn met duurzaamheid, zijn onder meer Zoetermeer, Delft en
Amersfoort.
De discussie richtte zich deze avond voor de pauze op de vraag hoe de
gidsen om of bij te scholen dan wel voor te bereiden zijn op het duurzaamheidsaspect. Moeten ze bij het publiek bewustwording afdwingen? Worden er op verschillende activiteiten duurzaamheidslabels
geplakt? Zijn we daarmee als IVN niet te belerend?
Na de pauze spitste de discussie zich verder toe en kwamen er concrete voorstellen, die het waard zijn verder uitgewerkt te worden. Het
meest concrete voorstel betreft het aanleggen van een database met
duurzaamheidsmodules die door gidsen geraadpleegd kan worden.
Tijdens wandelingen kan zo'n module ter illustratie dienen door terloops als een soort anekdote te vertellen. Het is een ontspannen manier om duurzaamheid bij het publiek onder de aandacht te brengen.
Niet al te belerend, met toch een zekere maatschappelijke impact.
Naast het aanleggen van de database, is ook als concreet voorstel genoemd het van tijd tot tijd organiseren van een opsteker over duurzaamheid.
Uitdragen van duurzaamheid en organiseren van duurzaamheidsactiviteiten zou op drie niveaus moeten plaatsvinden:
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1. De gidsen en andere actieve IVN’ers verzorgen het directe contact
met het publiek.
2. Intern kunnen ideeën verspreid worden door een (op te richten)
werkgroep Duurzaamheid of door de werkgroep Scholing.
3. Als het een raakvlak heeft/dreigt te hebben met politiek, dan is het
bestuur de aangewezen route om duurzaamheidsaspecten van het
IVN Barneveld uit te dragen.

Gezocht: enthousiaste mensen voor een nieuwe werkgroep!
Het gaat om een mogelijk op te richten werkgroep Duurzaamheid. Zie
ook het verslag van de bijeenkomst van 6 oktober jl. hierboven.
Mocht je interesse hebben en mee willen doen, stuur mij dan een berichtje: mbakk@hetnet.nl.
Martien Bakkenes, coördinator werkgroepen

Op de avond van 29 oktober jl. was er in het kader van Nacht van de
Nacht weer aandacht voor de schoonheid van het donker. Onze afdeling had voor die avond, in samenwerking met Staatbosbeheer en
sterrenvereniging Astrea Alteria, het een en ander georganiseerd.
Uiteraard was er
de mogelijkheid
onder begeleiding
van een IVN-gids
mee te gaan met
de wandeling over
het donkere Kootwijkerzand
en
door het aanliggende bos. Hier
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.
Speciaal
voor de jonge kinderen was er een aangepaste wandelroute uitgezet. Boven een kampvuurtje konden ze een broodje bakken en in de werkschuur een nestkast in elkaar schroeven.
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Astra Alteria had ook het
weer mee: de heldere lucht
bood het publiek voldoende
gelegenheid van hun telescopen gebruik te maken en
de sterrenhemel te bewonderen. De deskundige uitleg
werkte hierbij verhelderd.
De informatiestand van IVN
Barneveld trok ook de nodige belangstellenden evenals de kraam waar diverse
leuke artikelen verkocht
worden. De opbrengt hiervan kwam ten goede aan ons
Biologisch centrum Barneveld.
De netto opbrengst van deze
avond, bijna € 700,-- wordt
door Staatsbosbeheer bestemd voor de herbouw van
de uitkijktoren op het Kootwijker zand.
Allen die deze avond hun
medewerking
verleenden,
hartelijk dank daarvoor!
Henk van de Beek & Hans Boland

In dit verslag over het broedseizoen 2016 wordt in de grafieken bij de
soorten de gemiddelde legselgrootte aangegeven met een blauwe lijn,
het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen met een oranje lijn.
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Koolmees
Het broedseizoen 2016 was erg 10
teleurstellend. Het koude voor8
jaar was verantwoordelijk voor
het ontbreken van voldoende
6
rupsen. Er werd wel aan de eileg
begonnen, weliswaar later dan
4
voorgaande jaren, maar er wer2
den door de koolmees gemiddeld 6,9 eieren per kast gelegd.
0
Dat is aanzienlijk minder dan
2012 2013 2014 2015 2016
voorgaande jaren, waarin het gemiddelde 7,3 (2015) en 7,8 (2014) was. Maar 2012 en 2013 waren ook
geen beste jaren (zie grafiek). Na de eileg hadden veel mezen moeite
om voldoende voedsel te vinden, wat een groot aantal dode nestjongen tot gevolg had. Van de gemiddeld 6,9 gelegde eieren per kast, vlogen maar 4,7 jongen uit. Van de 868 nestkasten waren er 425 bezet
door de koolmees. Dat is bijna de helft.
Het eerste ei lag op 7 april in een kast in het Schaffelaarse bos.
Pimpelmees
10
De neergaande lijn vertoont zich
8
ook bij onze pimpelmezen. Een
6
gemiddelde legselgrootte van 8,3
is lager dan wat we de afgelopen
4
vijf jaar zagen. Het aantal jongen
2
dat dood in de nesten werd aan0
getroffen was hoger, ook waar2012 2013 2014 2015 2016
schijnlijk weer veroorzaakt door
gebrek aan voedsel. Van de 868 nestkasten, werden er 195 bezet door
de pimpelmees. Dat is 22%.
Het eerste ei van de pimpelmees lag op 8 april bij Edda Huzid.
Bonte Vliegenvanger
De bonte vliegenvanger is de
enige trekvogel die in onze nestkasten broedt. Uit onderzoek van
de Wageningen Universiteit blijkt
dat deze soort het steeds moeilijker krijgt, omdat hij te laat komt
voor de rupsenpiek. Uit de grafiek
blijkt dat in 2015 de legselgrootte
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1

toenam, terwijl het aantal uitgevlogen jongen enorm afnam t.o.v. het
jaar daarvoor. In 2016 waren er duidelijk minder eieren, maar het aantal uitgevlogen jongen nam niet af.
Het eerste ei lag op 16 april bij Heideborgh in Garderen.
Boomklever
Dit jaar hadden we maar 22 nesten van de boomklever, terwijl
dat er in 2015 34 en in 2013 32 waren. Maar de nesten die er waren
laten duidelijk een positief beeld
zien. Grotere legsels, meer uitgevlogen jongen per nest. Het eerste ei lag op 5 april bij Edda Huzid
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Aantal kasten per soort
De werkgroep doet mee met het landelijk onderzoek naar het antwoord op de vraag: “Hoe reageren vogels op klimaatverandering?”. Wij
zijn, wat betreft het aantal kasten, de grootste IVN-afdeling van het
land. Hieronder is te zien hoeveel kasten wij hebben en hoe de bezetting van elke soort is. Uit intensief onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat onze broedvogels de vervroeging van de rupsenpiek
niet bij kunnen houden, ondanks het feit dat ze ten opzichte van twintig jaar geleden gemiddeld drie weken eerder beginnen met het leggen
van de eieren.
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Van september 2015 tot de jaarwisseling was voor de groepen 7 en 8
‘Water’ het onderwerp van de les in het Biologisch Centrum.
Water is zo gewoon, maar hoe
zit het eigenlijk?
Er waren allerlei
proefjes te doen:
drijven en zinken,
water- en luchtdruk, de temperatuur meten, water
en ijs, de hardheid
van water. Hoewel de leerlingen
deze proefjes erg
leuk vonden, was er gelukkig ook nog een beetje aandacht voor biologie in de vorm van een kikkeropdracht en de nadelige gevolgen voor
zeevogels van olie op het water.
Voor groep 3 en 4 stond van januari t/m april 2016 ‘Van afval naar
grondstof’ op het programma. Dit was een beetje moeilijk natuurlijk
voor die jonge basisschoolleerlingen maar het kwam toch allemaal
goed. Een knutselopdracht: maak van een plastic fles een bloemenvaas. De slak als opruimer in de natuur. En raakt het dan nooit op:
wol, ijzer, plastic, hout, leer, aardewerk, katoen, glas? Denkt u daar
maar eens over na. Natuurlijk ook een memoryspel en wat hoort er in
de grijze, groene of blauwe kliko. Speel het zwerfafvalspel. Moeilijk
allemaal maar de leerlingen deden hun best en gingen na afloop tevreden weer naar school of huis.
Van mei tot de zomervakantie kwamen ‘Amfibieën en reptielen’ aan
de orde voor groep 5 en 6. Wat zijn amfibieën en waarom horen kikkers, salamanders en padden bij elkaar. Wat zijn de verschillen, wat
de overeenkomsten? Houden ze een winterslaap, wat eten ze, hoe is
de voortplanting? Als de eitjes uitkomen, zijn het dan meteen kleine
kikkertjes? En wat zijn dan reptielen en hoe verschillen die met amfibieën. Hebben hagedissen een winterslaap, wat eten slangen? De kinderen konden een kikker vouwen, een woordzoeker maken en een
kwartetspel spelen. Er werd enthousiast gewerkt aan de negen opdracht. Ook was er aandacht voor de illustratieve DVD.
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Al met al hebben het afgelopen schooljaar weer bijna alle basisschoolleerlingen uit onze gemeente een informatief bezoek gebracht aan ons
Biologisch Centrum Barneveld.
Truus Boland-Kolenbrander

In maart wordt het programma naar de leden van de IVN Plantenwerkgroep gestuurd. Er is een aantal middag- en avondinventarisaties
gepland. Ook is besloten om ’s zomers een uur eerder te beginnen,
zodat we ‘s morgens een uur langer hebben om te inventariseren. Op
het programma staan een aantal kilometerhokken voor Floron, een
aantal gebieden voor Staatsbosbeheer (Utrechtse Heuvelrug en Veluwe), enkele gebieden voor Natuurmonumenten en het Geldersch
Landschap en twee keer een inventarisatie op landgoed Otelaar.
Ondanks dat we de deskundigheid van Hermi de Ruijter moeten missen, hebben we met elkaar toch een flink aantal planten op naam kunnen brengen. We hebben heel wat bijzondere planten gezien. Die kan
ik hier niet allemaal noteren, maar ze zijn terug te vinden in de plantenlijsten die gemaakt zijn tijdens onze inventarisaties.
Hieronder de meest opvallende vondsten: bij Speuld zagen we hertshoornweegbree en kleine brandnetel; bij Lambalgen bosbies; bij Hendrik Mouwenveld veel veenbies en liggend walstro. Langs de beek in
De Glind veel dubbelloof; bij Allemanskamp tussen De Klomp en
Renswoude Spaanse ruiter, blauwe knoop, klokjesgentiaan, vlozegge
en welriekende orchis. Hier moesten we
echter veel te vroeg terug naar de auto’s
omdat de regen met bakken uit de hemel viel. Bij de Winkelmankazerne in
Harskamp bosaardbei, bleeksporig bosviooltje, kaal breukkruid en kruipend
zenegroen. Bij de Hierdense Beek beekpunge, moeraskartelblad, waterdrieblad,
wateraardbei,
schild-ereprijs,
stijve ogentroost, kleine en ronde zonnedauw, beenbreek, boswederik en pijptorkruid. Bij Groot Zandbrink in Leusden
vlozegge, borstelbies, veenbies, bruine
snavelbies en koningsvaren. Bij Neerijnen (onze uitgaansdag) kruisdistel, late stekelnoot, kattendoorn en
Natuurlijkerwijze, winter 2017
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sikkelhaver. Bij het Kootwijkerveen witte snavelbies, duizenden
exemplaren beenbreek, kleine veenbes, klokjesgentiaan en liggende
vleugeltjesbloem. Bij Koppelsprengen heel veel gewone salomonszegel en paarbladig goudveil.
Aan de Veluwemeerkust moeraskartelblad, stijve ogentroost en poelruit. Bij Den Aard in Achterveld zien we in een kruidenstrook bij een
akker gekroonde en gele ganzenbloem, korenbloem en bolderik. In de
beek kleine en grote egelskop, watergentiaan en kleine watereppe. In
een gebiedje waar de natuur zijn gang kan gaan veld- en zomprus,
bleek cypergras en gevleugeld hertshooi. Bij Bakenerg kraaihei, stekelbrem en tandjesgras.
Kortom, een heel geslaagd inventarisatiejaar.
Marja Barreveld

De fotowerkgroep is 2016 met drie nieuwe coördinatoren begonnen.
Na maar liefst negen jaren leiding te hebben gegeven, leek het Rob de
Graaf en Coert Vinkenborg goed om een frisse wind door onze werkgroep te laten gaan. Francis Bezemer, Joop van Veldhuizen en ik hebben geprobeerd een gezellig maar uitdagend jaarprogramma op te
stellen waarbij door het jaar heen een aantal thema’s de leidraad
waren.
Zo werd er bijvoorbeeld in februari uitgelegd hoe je kunt onder- en
overbelichten en welke effecten dat geeft in de foto. Bij de excursie die
daarop volgde konden de aanwezigen hiermee oefenen, waar erg verrassende maar vooral mooie foto’s uitkwamen.

Aangezien de fototoestellen van tegenwoordig steeds grotere en kwalitatief betere foto’s leveren, leek het ons goed dit jaar een andere beamer aan te schaffen. Dit gaf direct een veel mooier beeld op het projectiescherm. Als fotograaf is het natuurlijk wel de bedoeling dat de
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foto’s die je aan de rest van de werkgroep wilt laten zien ook overkomen zoals jij ze bedoeld hebt. De fotowerkgroep is erg blij met hun
nieuwe projector. Mocht jullie werkgroep de beamer willen gebruiken,
neem dan contact met mij op. Hij is immers door het IVN aangekocht,
dus voor algemeen gebruik.
Zoals jullie in Natuurlijkerwijze al hebben kunnen lezen, heeft de
werkgroep dit jaar voor het eerst sinds zijn bestaan geëxperimenteerd
met het houden van een onderlinge fotowedstrijd, waarvoor Gerrit de
Graaff tijdens een openbare avond de hoofdprijs toekende. Ik gebruik
het woord geëxperimenteerd omdat er na de eerste keer ook geëvalueerd is onder leden hoe men dit heeft ervaren. De leden van de werkgroep vonden de opzet en organisatie heel erg leuk, maar hebben wat
tips gegeven om het een eventuele volgende keer nog leuker te maken. Zoals het er nu naar uitziet, volgt er begin 2018 wederom een
openbare avond, waarbij we ernaar streven om alle leden van het IVN
uit te nodigen. Wat zou het leuk zijn als deze openbare avond in het
nieuwe duurzaamheidscentrum gehouden kan worden, vindt u niet?
U merkt, de fotowerkgroep zit absoluut niet stil want in 2016 is er ook
weer een expositie opgezet die in verschillende gebouwen in Gelderland heeft gehangen met twintig verschillende foto’s. Ook in 2017 is
dit weer het geval. De expositie wordt ieder jaar met veel plezier opgezet door Jan de Wit. De fotowerkgroep wil ook in het komende jaar
de positieve lijn aanhouden en er zijn alweer een aantal hele leuke
ideeën van leden binnengekomen om met elkaar aan de slag te gaan.
Aandachtspunt is de informatie op de website van IVN Barneveld en
het delen van foto’s met andere werkgroepen. Inmiddels hebben Francis wegens vertrek naar het buitenland en Joop zich teruggetrokken
als mede-coördinator. Coert Vinkenborg zal zich weer inzetten als begeleider van de maandelijkse excursies.
Als je het eens leuk vindt om als lid van IVN Barneveld een kijkje in
de keuken van een andere werkgroep te nemen, ben je van harte welkom op een van onze bijeenkomsten of excursies. Het is dan wel fijn
als u zichzelf even aanmeld via mijn emailadres.
Jaco van Toor (info@jacovantoor.nl)

Ook dit jaar hebben we weer een aantal buitenlessen met diverse klassen uitgevoerd. Zoals wellicht bekend zorgt Natuurcentrum Het
Groene Wiel in Wageningen voor een gevarieerd lessenaanbod voor
de basisscholen in de gemeente Ede en Wageningen. Alle scholen
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kunnen daar op intekenen en vervolgens voert het IVN die lessen uit
in overleg met de scholen over data en tijd.
We starten altijd rond april met de voorjaarsexcursies. Hoe ziet het
bos er uit in het voorjaar en wat kun je dan zien en beleven?
Dan volgt in juni de slootexcursie. Wat krijg ik in mijn schepnetje? Is
het een waterschorpioen of een libellelarve? Voor deze les zijn we met
een school uit Harskamp naar de Looflesch geweest. Er werden heel
veel dikkopjes gevangen.
In de herfst is er heel veel te beleven in het bos. Het ziet er dan heel
anders uit dan in het voorjaar. We hebben dit jaar een voorzichtig begin gemaakt met een paar werkbladen. Hiermee worden de kinderen
directer betrokken bij wat ze kunnen beleven. Deze werkbladen zijn
ontwikkeld door en met hulp van een aantal schoolgidsen van IVN
Ede. De school uit Harskamp was enthousiast, net zoals bij de slootexcursie. Ook de Julianaschool uit Ederveen komt voor deze les speciaal naar het Luntersche Buurtbosch evenals de Ruitenbeekschool.
Opvallend is wel dat de scholen uit de “buitendorpen” op dit punt actiever zijn dan de scholen uit Lunteren. In totaal hebben we ongeveer
130 leerlingen en een aantal ouders, die als begeleider mee kwamen,
iets kunnen vertellen en laten zien van de natuur vlak bij huis.
Met dank aan Frederiek Middelink, Eildert Klei, Jan Snoijink en Govert
Versteeg.
Jan Hassink

2016, het was me het jaartje wel! Nadat in 2015 de EHBO/BHV-cursus
voor natuurgidsen was voorbereid, is de feitelijke cursus in 2016 van
start gegaan. Doel van de cursus is te zorgen dat de gidsen de minimale kennis bezitten om tijdens een wandeling of andere activiteiten, in het geval van ongelukken, handelend kunnen optreden. De
cursus duurde drie avonden en werd gegeven door leden van EHBO
Barneveld, met Margreet Rouwenhorst (IVN-gids) als een van de instructeurs.
Het waren leuke en leerzame avonden, waarbij het doen zeker zo belangrijk was als de theorie. Aan het einde van de cursus ontving iedere
cursist een certificaat en een EHBO-kit, zodat ze naast de kennis ook
de hulpmiddelen bij zich hebben als ze op pad gaan. Omdat voor de
geplande wisentenexcursies ook gidsen nodig zijn die voor EHBO opgeleid zijn, is ook binnen die groep een EHBO/BHV-cursus gestart,
waaraan ook een aantal van de IVN-natuurgidsen deelgenomen heeft.
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Al met al zijn de meeste
actieve natuurgidsen nu
opgeleid.
Van maart tot juni liep de
eerste e-learning cursus
binnen IVN Barneveld:
een door Marco en André
van Reenen opgezette vogelcursus. In deze cursus,
die ondersteund werd
door een prima opgezette
website, werd de cursisten geleerd om 28 verschillende vogels te herkennen aan hun zang (of
roepjes). Niet altijd even
makkelijk, maar op de eigen computer kun je net zo lang oefenen totdat de geluiden in je hoofd
zitten. Leuke quizjes om je kennis te testen, waren aanwezig. De deelnemers waren unaniem van mening dat de cursus geslaagd was. Ook
degenen die in eerste instantie wat bezorgd waren over het gebruik
van de computer bleken daar, soms met enige hulp, uitstekend mee
om te kunnen gaan.
Zoals elders in deze Natuurlijkerwijze te lezen is, begint er binnenkort
weer een vogelcursus waarbij de computer gebruikt gaat worden over
watervogels!
Duurzaamheid speelt een steeds belangrijker rol in de wereld en IVN
blijft niet achter in het vragen van aandacht daarvoor. Hoe dat te doen
is best wel moeilijk. Daarom hebben we op 6 oktober een discussieavond belegd, geleid door Bart Brummer en Rien Brand. Doel van die
avond was om te komen tot een aanpak van het onderwerp duurzaamheid binnen IVN Barneveld. De opkomst was redelijk en de discussie was prima. Op het einde van de avond lagen er een drietal actiepunten die door het bestuur van de afdeling en de werkgroep scholing meegenomen zijn voor verdere uitwerking. Zie hiervoor ook de
oproep van Martien Bakkenes elders in deze Natuurlijkerwijze. Op 27
oktober, na afloop van de najaarsledenvergadering, heeft de werkgroep een lezing over invasieve exoten gehouden. Wilfred Reynold
vertelde over problemen veroorzaakt door deze exoten en wat daar
wel, en soms ook niet aan te doen is. Een leuke lezing, met interessante details waar we met z’n allen nog eens over na mogen denken!
Eduard Barreveld
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Op 30 september 2015 ben ik begonnen als medewerker van de
bovengenoemde werkgroep. Daarvoor werkte ik als vrijwilliger in de
Lustoordtuinen, een particuliere tuin in Kootwijkerbroek.
Nadat de laatste eigenares is overleden en de tuin verkocht is, werd ik
door een huidige collega, Melie van den Brink, uitgenodigd deel te
nemen aan de werkzaamheden in de tuin op landgoed Schaffelaar.
Het is me goed bevallen. Dichter bij huis kan ik nu ongeveer dezelfde
werkzaamheden verrichten als eerder.
Kennis
van
tuinen
en
planten heb ik o.m. opgedaan
bij de Vereniging Groei &
Bloei, afdeling Barneveld
door cursussen, lezingen,
artikelen in het gelijknamige
blad,
tuinbezoeken
en
tuinreizen.
Ik maakte kennis met de
andere deelnemers aan de
werkgroep. Gerrie van Steeg
kende
ik
van
de
Lustoordtuinen en Mieke
Dohmen en vooral niet te vergeten de altijd vrolijke Cees Klomp die
de groep aanstuurt en contacten onderhoudt met de gemeente,
Gelders Landschap, het Biologisch centrum van IVN Barneveld en
projectontwikkelaar Geldersch Huys.
In het afgelopen jaar is de tuin nogal veranderd. Het oude Koetshuis,
voorheen onderkomen van het Biologisch Centrum, heeft een
commerciële bestemming gekregen. Dit heeft ook gevolgen gehad
voor de tuin. Deze
is met een nieuw
stuk uitgebreid en
er is een lang hek
tussen het gebied
rondom
de
boerderij en dat
van het Koetshuis
geplaatst. Dit hek
is aan weerszijden
beplant
met
beukenstekken.
Op den duur moet
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het ijzeren hek in de beukenhaag verdwijnen. Een andere verandering
is het verwijderen van de buxusheggen voor het Koetshuis. Ze waren
aangetast door de buxusziekte zoals op veel plaatsen in Nederland.
Het blad werd bruin en dit kon niet hersteld worden. Jammer, want
buxusheggen horen bij een oud landgoed. Er zijn vooral in het eerste
nieuwe gedeelte vakken aangeplant met vaste planten en struiken.
De tuin is een unieke plek. Hij ligt in de nabijheid van drie historische,
19e-eeuwse gebouwen, namelijk het 'Kasteel', het Koetshuis en de
boerderij. In de tuin staan tien grote meer dan 160 jaar oude, hoog
opgesnoeide inlandse eiken en twee oude beuken. Nadeel: de bomen
onttrekken veel water en voedsel uit de bodem en laten in de herfst
veel takken, bladeren en eikels vallen. Ook geven ze, net als de
omringende gebouwen, veel schaduw. Voordeel: de grote bomen
zorgen voor een prachtig leefgebied van vogels en eekhoorns. Zo heb
ik er een goudhaantje, een groene specht, boomkruipers en een
ooievaar gespot.
Het tuinwerk bestaat uit opruimen van takken, blad en zwerfvuil,
schoffelen van onkruid, snoeien van struiken, verwijderen van dode
planten en struiken, van onkruid en het afvoeren daarvan naar de
composthoop. Planten die niet aanslaan worden vervangen. In de
zomer moet na aanplant regelmatig gesproeid worden. Ook bemesten
en bekalken horen erbij.
Extra handen kunnen we goed gebruiken, vooral van mensen met
groene vingers, die graag buiten werken. Graag wil ik hiermee uw
aandacht vestigen op het leuke werk in de tuin en u uitnodigen er als
vrijwilliger aan deel te nemen. Zo kunt u bijdragen om van de tuin een
visitekaartje van het landgoed Schaffelaar en van het dorp Barneveld
te maken. We komen iedere woensdagmorgen bijeen van negen tot
twaalf uur. In de pauze staat koffie klaar in de kantine. Inlichtingen bij
Cees Klomp (klompcees@upcmail.nl)
Harry Witteveen

Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 3925 JP Scherpenzeel,
9-januari tot 28-februari
Veluvine Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet
1-maart tot 30-april
Dorpshuis Het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren
1-mei tot 30-juni
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