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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 € 12,-- per jaar, leden betalen ten minste € 24,--.
Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

IVN Barneveld wenst leden, donateurs,
adverteerders en andere natuurliefhebbers
een gezond, natuurlijk en duurzaam 2018!
Natuurlijkerwijze, winter 2018
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Van de voorzitter
Begin december en alles is wit. Er ligt overal een dik pak sneeuw. Nederland is in paniek (de volwassenen op de weg), of hebben de grootste lol (de kinderen op de slee). De vogels in mijn tuin zijn ook lichtelijk in verwarring, want op de voederplank ligt over het voer een
grote hoop sneeuw. Ze hebben geluk dat ik die dag thuis werk en regelmatig de plank weer sneeuwvrij maak.
Vogels en andere dieren in de winter bijvoeren, blijft een punt van discussie. Help je met het voeren niet de zwaksten de winter door, terwijl dit
eigenlijk een periode van natuurlijke selectie zou moeten zijn. De ‘survival
of the fittest’. De tegenstanders van het bijvoeren begrijp ik wel, maar ik
denk daarbij ook aan de ongelijke strijd van dieren in het verkeer. Zijn wij
in onze stalen jas beter aangepast dan dat dier dat op zoek naar voedsel
de weg overstak? We zullen het er denk ik nooit echt over eens worden.
Waar we het wel over eens mogen
zijn, is het geweldige werk dat
Cees Klomp en zijn grote groep
vrijwilligers voor de stand op Candelight Shopping hebben verricht.
Ik bedank alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het bevoorraden van de stand en het verkopen van al die prachtige spullen.
De stand was zo professioneel om
te zien, dat mijn vrouw er gewoon langs liep, omdat ze dacht dat die van
een winkel was. In totaal was de omzet € 732,90: een prachtig resultaat.
Tot slot had ik graag nog iets positiefs gemeld over ons nieuwe onderkomen op de Schaffelaar. Helaas kan ik daar nu niets concreets over melden.
Er is een goed gesprek geweest met de wethouder en er worden gesprekken gevoerd met mogelijke medehuurders. Met elkaar zouden we dan de
huur op moeten kunnen brengen. Wordt vervolgd dus en hopelijk meer
informatie op de nieuwjaarsbijeenkomst.
Mag ik je ook nog even attenderen op het bericht op pagina 12 of 29 over
de verhoging van de jaarlijkse bijdrage i.v.m. de mogelijke verhuizing?
Rien Brand
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Buitenactiviteiten 2018 IVN Barneveld
Alle wandelingen vertrekken vanaf de parkeerplaats Vetkamp,
Stationsweg, 3772 VH Barneveld tegenover landgoed Schaffelaar
en /of vanaf Bethabara, Van den Berglaan 79, 3781 GE Voorthuizen,
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 6 januari Nieuwjaarswandeling voor jong en oud(er)
Even naar buiten na de kerstdagen en de jaarwisseling. Een frisse neus
halen tijdens een mooie, leerzame en ook ontspannen wandeling.
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara, 14.00 uur parkeerplaats Staatsbosbeheer, Hogesteeg, Garderen: op de rotonde bij restaurant Zondag
richting Garderen, na 200 meter links.
Gidsen: Margreet Rouwenhorst, Marjan Vols voor een speciaal kinderprogramma, voor de volwassenen Evert van den Berg, Aart Mulder
Zaterdag 20 januari Oude bomenbos
Het oude bomenbos in het Speulderbos in Garderen. We gaan kijken naar
een onwaarschijnlijk mooi bos, waar oude beuken de sfeer bepalen. Is
deze situatie ook toepasbaar in het Schaffelaarse bos?
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara, 14.00 uur op de parkeerplaats
van Staatsbosbeheer richting Speuld, net voorbij de bebouwde kom van
Garderen links van de weg.
Gidsen: Evert van den Berg, Aart Mulder
Zaterdag 10 februari Wintergasten in Arkemheem
Is de grutto misschien al terug?
7.30 uur Vetkamp; 7.45 uur Bethabara
Gidsen: Peter en Tineke Tazelaar, Wim Bakker
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Zaterdag 17 maart Wie gaat er mee naar het mysterieuze Solse Gat?
9.30 uur Vetkamp, 9.45 uur Bethabara, 10.00 uur op de parkeerplaats bij
Boshuis Drie. Na afloop koffie met appelgebak bij het Boshuis (eigen rekening). Gidsen: Jan van Middendorp, Aart Mulder
Dinsdagavond 17 april Cultuurhistorische wandeling op het Kootwijkerzand
18.30 uur Vetkamp, 19.00 uur Kootwijk, parkeerstrook rechts bij accommodatie “De Kamp”, Kootwijkerdijk 33, 3775 KD Kootwijk
Gidsen: Hans van de Bovenkamp, Hanneke van den Brink-Crevels
Zaterdag 21 april Voorjaarswandeling voor kinderen
10.00 uur Vetkamp
Gidsen: Werkgroep Kinderen naar Buiten
Vrijdag 27 april Oranjefietstocht met ontbijt op Koningsdag
Kleurt de natuur ook mee?
7.00 uur Bethabara
Deelname voor kinderen, donateurs en leden
van IVN Barneveld € 3,50; niet-leden € 4,50.
Opgave vooraf is noodzakelijk i.v.m. het ontbijt: t/m 25 april via Jan Ritzer (jhm.ritzer@gmail.com)
Gidsen: Jan Ritzer, Hanneke van de Brink-Crevels, Jolanda Denekamp, m.m.v. diverse IVN-werkgroepen
Zaterdag 5 mei Vroeg op en genieten van alle vogelgeluiden
Is de koekoek al terug? Horen en zien we de prachtige gekraagde roodstaart? Nieuwsgierig? Loop mee!
7.30 uur Vetkamp, 7.45 uur Bethabara, 8.00 uur Kootwijkerdijk bij de kruising met de Harskamperweg, 3774 JP Kootwijkerbroek
Gidsen: Grietje Stitselaar, Aart Mulder
Dinsdagavond 15 mei Hardlopen door het bos
Trailrun van 10 km met enkele natuurmomenten, tempo 8 km per uur
19.00 uur Vetkamp
Gids: Jolanda Denekamp
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Zaterdag 19 mei Hoor meer over en kijk mee bij een nestkastencontrole
Half mei zijn er veel jonge vogels te bewonderen, o.a. mezen, boomklevers
en bonte vliegenvangers. De vogelwerkgroep van IVN Barneveld heeft
bijna 900 nestkasten hangen in de bossen. Waarom doet IVN dit? Hoe worden de gegevens verzameld?
Noteer nu deze wandeling. De tijd en plaats van vertrek komen in de volgende Natuurlijkerwijze en in de pers.
Gidsen: Grietje Stitselaar, Henk van de Beek, Aart Mulder
Dinsdagavond 5 juni Grebbeliniewandeling
19.00 uur Vetkamp
Gidsen: Martien Bakkenes, Rien Brand
Donderdagavond 7 juni Wandeling Kootwijkerveen
19.00 uur Vetkamp.
Gidsen: Kees Verduijn, Daan Kuiper
Zaterdag 9 juni Slootjesdag voor kinderen
10.00 uur Het vertrekpunt wordt via de pers aangekondigd.
Gidsen: Martine Ganzevles, Klazien Koppelaar
Zaterdag 23 juni Wandeling door het nieuwe natuurgebied in De
Schammer, een park in Stoutenburg
13.30 uur Vetkamp
Gids: Klazien Koppelaar, m.m.v. diverse IVN-werkgroepen
Dinsdagavond 26 juni Cultuurhistorische wandeling over het Wekeromse Zand
18.30 uur Vetkamp, 19.00 uur hoek Hoge Valksedijk / Vijfsprongweg
Gidsen: Hans van de Bovenkamp, Hanneke van den Brink-Crevels
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Donderdagavond 19 juli Pinetum Lunteren
19.00 uur Vetkamp, 19.30 uur Parkeerplaats restaurant De Luntersche
Boer, Boslaan 87, 6741 KD Lunteren
Gidsen: Evert van de Berg, Bart Brummer
Woensdagavond
15 augustus
Wandeling door
het Kroondomein
19.00 uur Vetkamp
Gidsen: Henk van
de Beek, Karel Eijgenraam, Cor de
Bruin

Zaterdag 18 augustus Meer over de wilde, solitaire bij op deze heidewandeling
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara
Gidsen: Hanneke van den Brink-Crevels, Gerrit van de Berg
Zaterdag 25 augustus Landgoedwandeling op Slichtenhorst
13.30 uur Vetkamp, 14.00 uur Slichtenhorst, Vossenweg 5, 3862 MT Nijkerk
Gidsen: Henk van de Berg, Grietje Stitselaar
Zaterdag 15 september Planten en dieren maken zich ’winterklaar’
Waar zien we dat aan?
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara
Gidsen: Lenie van de Streek, Margreet Rouwenhorst
Zaterdag 29 september Lange wandeling (15 km) door het Renkums
beekdal
10.00 uur Vetkamp
Lunch meenemen!
Gidsen: Henk van de Beek, Margreet Rouwenhorst, Jolanda Denekamp
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Zaterdag 13 oktober Najaarswandeling voor kinderen
Herfstontdekkingstocht
10.00 uur Vetkamp.
Gidsen: Werkgroep Kinderen naar Buiten
Zaterdag 20 oktober Prachtige paddenstoelenwandeling door het
Schaffelaarse bos
13.30 uur parkeerplaats landgoed De Schaffelaar, Stationsweg, 3771 VH
Barneveld
Gidsen: Evert van de Berg, Jan van Middendorp, Klazien Koppelaar
Zaterdag 27 oktober Fotograferen met kinderen in de vakantie
Breng je camera mee en krijg aanwijzingen van leden van de IVN-fotowerkgroep om nog mooiere foto’s te maken in het Schaffelaarse bos.
(Groot)ouders mogen natuurlijk ook hun camera meenemen.
10.00 uur, Vetkamp
Gidsen: IVN-fotowerkgroep i.s.m. werkgroep Kinderen naar buiten
Zaterdag 27 oktober Nacht van de Nacht
Houd de berichten in de kranten in de gaten
Zaterdag 3 november Cultuurhistorische wandeling op Boeschoten
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Boeschoten (voor exacte locatie houdt de
berichten in de gaten)
Gids: Hanneke van de Brink-Crevels
Zaterdag 10 november Landgoedwandeling
08.30 uur Vetkamp
Gidsen: Kees Verduijn en Daan Kuiper
Donderdagavond 22 november Natuur-/cultuurquiz voor teams
19.30 uur Biologisch Centrum Barneveld
Leiding: Lex van Rootselaar, Jolanda Denekamp
Aanmelden voor 1 november: j_denekamp@hotmail.com
Zaterdag 29 december Snertwandeling
13.30 uur Vetkamp
Uitsluitend voor onze leden en donateurs.
Natuurlijkerwijze, winter 2018
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Afscheid
Na de vroege, warme zomer van 2017 maakte begin augustus de
zuidwesten wind korte metten met de blaadjes van onze Katsuraboom in de voortuin, waardoor het uitzicht op dit pronkjuweel veel
eerder in het seizoen al winters aan ging doen. De kruidig geurende
kleine blaadjes vielen gestaag, de hele dag door. Twee keer per dag
werd de paarse, lichtgewicht bezem gepakt en in een Zen-achtige
beweging, die goed is voor het lijf en rust geeft aan de mind, werd
er geveegd.

Nu, in de winter, hangen er nog
enkele vasthoudende typetjes
aan de bovenste takken, zodat
nog maar een keer in de twee dagen de bezem uit het hok komt.
De Katsura is bijna uitgekleed. Een
goed moment om de laatste Natuurimpressie te schrijven.
Voor alles is immers een tijd en
dat is een fraai gezegde. Na vijf
jaar Natuurimpressies is het moment gekomen om de lichtvoetige column
in het educatieve tijdschrift Natuurlijkerwijze te laten overnemen door iemand met een andere blik en verser taalgebruik. Iemand die zich te midden van het natuurgebeuren helemaal senang en gelukkig voelt en niet
vanaf de zijkant sterk persoonlijk gesausde waarnemingen aan het papier
toevertrouwt.
Bijna twintig Natuurimpressies zijn er verschenen. Meestal ontstonden ze
vanzelf. Er gebeurde in de directe nabijheid iets grappigs, denk aan Coco
(zomer 2016) en aan Blind date (zomer 2017). Er klonk verwondering door
zoals over schutkleur (voorjaar 2013) en Jargon (zomer 2013). De ene Natuurimpressie gaf meer achtergrondinformatie dan de andere. Soms was
er inspiratie door een krantenartikel, een verhaal van een gedreven natuurmens, boswachter of vogelaar. Of er kwam een boekje of tijdschrift
onder hand- en oogbereik, waarna een idee ontstond en een impressie
geschreven werd. Zodoende verschenen er wolven, wisenten, boomkruipers en boomklevers, hazelwormen en steenuiltjes op het toneel, al dan
niet fictief aangedikt, zoals hoort bij een column. Het hoofddoel was om
Natuurlijkerwijze, winter 2018
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op een vrolijke, lichte toon met hier en daar een vleug, misschien wel ondeugend beschreven, beschouwingen, de lezer te amuseren en een glimlach te ontlokken binnen de ernst van de educatie.
IVN organiseert landelijk en plaatselijk steeds meer boeiende en leuke informatieve en/of ontspannende uitstapjes en evenementen. De belangstelling voor de natuur neemt toe. Natuur is in! Jong en oud, en vooral ook
ouder, wordt uitgenodigd zich te (gaan) verhouden met de natuur in de
breedste zin van het woord. Wie de natuur ingaat, beweegt en dat is, in
deze tijd, wat managers noemen, een win-winsituatie.
Tot slot wens ik iedere natuurvriend/-vriendin een prachtige en natuurrijke toekomst. Het was een eer en een genoegen om de Natuurimpressies voor Natuurlijkerwijze vijf jaar te mogen verzorgen.
Trudy Key,
uit: Natuurimpressies
Naschrift van de redactie
Met pijn in het hart meldt de redactie dat bovenstaande bijdrage van
Trudy Key de laatste is van haar hand. Wij betreuren dat en u als lezer zeer
waarschijnlijk ook.
Met weemoed bedanken we Trudy van harte voor haar lezenswaardige en
leuke bijdragen aan ons afdelingsblad.

BELANGRIJK !!!

Tijdens de ledenvergadering van 26 oktober jl. is naar aanleiding
van de begroting 2018 de bijdrage van leden en donateurs verhoogd.
Deze verhoging is na vele jaren nodig om het begrote tekort door
o.a. de hogere huur voor een mogelijke ruimte op De Schaffelaar
enigszins het hoofd te bieden. De vergadering ging akkoord met het
voorstel van de penningmeester om vanaf 1 januari 2018 de contributie voor leden vast te stellen op minimaal € 24,-- per jaar, huisgenootleden betalen minstens € 6,-- en voor donateurs is het bedrag naar € 12,-- gegaan.
Graag ontvangen we uw bijdrage voor 1 maart a.s. op onze bankrekening NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld o.v.v. ‘Contributie 2018’ of ‘Donatie 2018’.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Zet vlinders het huis uit!
De vlinders zijn nu in winterrust. Een paar doen dat als vlinder en
kiezen daarvoor soms een kelder of zolder uit. Deze kun je nu dus
binnenshuis aantreffen: geen goede zaak!

Verreweg de meeste dagvlinders overwinteren als ei, rups of pop. Iedere
soort heeft zijn eigen manier van doen en er zijn maar weinig soorten die
op verschillende manieren de winter kunnen overleven. Ze hebben voor
een strategie gekozen (of ei, of rups, of pop, of vlinder) en kunnen daarmee optimaal de ongunstige en koude periode overleven. De atalanta is
een twijfelgeval: die trok vroeger altijd weg naar het zuiden, maar de laatste tijd blijft er steeds ook een aantal hier in de winter. Tijdens niet te
koude
winters overleven ze dat ook.

 Dagpauwoog overwintert ook regelmatig binnenshuis
De andere vlinderoverwinteraars
kunnen heel goed tegen de kou. Sterker nog: voor deze is juist warmte
een bedreiging. Twee vlinderoverwinteraars, gehakkelde aurelia en citroenvlinder, kruipen weg onder takkenbossen of in groen blijvende
struiken zoals klimop en coniferen.
Daar zoeken ze een wat beschut
plekje en maken ze zich klaar voor de
winter. Ze zetten hun spijsvertering op een heel laag niveau, halen vocht
uit hun lichaam en maken een soort antivries aan. Dit alles zorgt ervoor
dat ze een graad of tien tot vijftien vorst heel goed kunnen overleven.
Ook dagpauwoog en kleine vos overwinteren als vlinder, maar deze zoeken daarvoor ook regelmatig plekjes in de bebouwing. Dat kunnen kelders
of zolders zijn, maar ook schuurtjes en hokken met openhaardhout. Ook
nachtvlinders, zoals het roesje, kun je daar aantreffen. De vlinders overwinteren natuurlijk niet alleen in menselijke bouwsels: ze kunnen ook in
Natuurlijkerwijze, winter 2018
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holle bomen prima de winter doorbrengen. In huizen hebben ze te maken
met een extra probleem. De kou is daar geen punt, maar juist de warmte
kan desastreus zijn. Ze gaan eind oktober, begin november in winterslaap.
Maar in deze tijd, als het buiten kouder wordt, zullen we steeds meer gaan
stoken. Dan zijn die plekken, die tot voor kort donker en koel waren, opeens warm en wordt hun winterslaap
onderbroken. Het ‘ontwaken’ uit die
slaap is echter een proces dat heel veel
energie kost. Dat betekent dat de vlinders uitgeput raken en zeker het voorjaar niet zullen halen.

Ook het roesje, een nachtvlinder, kun 
je overwinterend op zolder vinden
 Pak een vlinder (hier:
kleine vos) bij de vleugels
met het V-teken tussen wijsen middelvinger
Het is dan ook het beste om
vlinders die je nu in huis
vindt, voorzichtig op te pakken en naar een koude, in ieder geval onverwarmde,
plek te brengen. Dat oppakken kun je het best doen
met de dichtgeklapte vleugels tussen wijs- en middelvinger (waarmee je
het V-teken maakt). Op deze manier kun je ze stevig vastpakken zonder
dat je ze beschadigd of veel van hun schubben op je vingers krijgt. Wegzetten doe je het best op een koude, maar wel beschutte plek, bijvoorbeeld in een schuurtje of onder een afdak. Een overwinteringskastje voor
vlinders kan ook: deze worden erg veel verkocht, maar nauwelijks gebruikt
door vlinders. Zo hebben de vlinders de kans dat ze komend voorjaar
weer actief tevoorschijn kunnen komen en zich kunnen gaan voortplanten.
Tekst en foto’s: Kars Veling,
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Adv.pag. 3 - kleur
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Overheidsgrond biedt kansen
De gronden die Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen bezitten kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan het vergroten van
biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Dit is te realiseren via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke
natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.

De overheid bezit ongeveer 30% van alle grond in Nederland, als je grote
wateren niet meerekent. Deze gronden vormen samen een fijnmazig netwerk verspreid over heel Nederland.
Een deel van deze gronden is permanent in bezit van overheden en wordt
gebruikt voor voorzieningen, zoals elektriciteit, gas, water, wegen en spoorwegen, recreatie en defensie. De rest is tijdelijk in bezit, bijvoorbeeld voor toekomstige bouw- of ruilgrond. Ongeveer
een derde van de overheidsgrond is onderdeel van het Nationale Natuurnetwerk.
 Overzicht van gebieden in Nederland die
in bezit zijn van de overheid.

Veel gronden tegen zo laag mogelijke kosten beheerd - De overheidsgronden buiten het Natuurnetwerk worden vaak beheerd tegen zo laag
mogelijke kosten of verpacht tegen een zo hoog mogelijke opbrengst. Het
beheer van deze gronden is meestal bij uitvoerende afdelingen van overheden ondergebracht, zoals een afdeling grondzaken. Deze uitvoerende
afdelingen staan los van de beleidsafdelingen die de maatschappelijke
doelen nastreven. Bij een aantal organisaties hebben ze de muren tussen
grondzaken en beleidsafdelingen weten te slechten en dat levert inspirerende voorbeelden op.
Inspirerende voorbeelden - In een ronde langs provincies in het land zijn
inspirerende voorbeelden opgehaald van wat er mogelijk is. Zo heeft het
16
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Groen Ontwikkelfonds Brabant haar pachtbeleid aangepast, waarbij bedrijven punten krijgen bij de openbare uitgifte als ze werken met certificaten, zoals SKAL, die bijdragen aan de biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterdoelstellingen. Dat heeft ertoe geleid dat in 2017 zo’n 65% van de pachtende bedrijven één of meerdere duurzaamheidscertificaten heeft.

Een ander voorbeeld is de provincie Noord-Holland die in haar aanbestedingen voor het onderhoud van bermen eisen stelt aan de “bijvriendelijkheid” van het uitbestede beheer.
Bij deze voorbeelden gaat het om het behalen van diverse beleidsdoelen
door de inzet van overheidsgronden. Voor vijf verschillende vormen is bepaald wat het op kan leveren, waarom het niet altijd gebeurt en waar je
op moet letten. De maatregelen zijn:
• Sociaal bosbeheer
• Tijdelijke natuur
• Ecologisch oever- en bermbeheer
• Maatschappelijke doelen verbinden aan pachtvoorwaarden
• Natuur op uitnodiging
Voorbeeld: Wat kan Ecologisch oever- en bermbeheer opleveren?
• Een extra netwerk van ecologische verbindingen voor insecten, vogels
en kleine koud- en warmbloedige dieren door heel Nederland.
• Op zandgrond kan het beheer kostenneutraal zijn (op kleigrond kan
het duurder zijn).
Natuurlijkerwijze, winter 2018
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• Aantrekkelijke, bloemrijke bermen vergroten de belevingswaarde.

Waarom gebeurt het niet altijd?
 Door onbekendheid met de mogelijkheden geven beleidsafdelingen
geen opdracht voor ecologisch berm- en oeverbeheer aan de afdelingen
die bermbeheer uitbesteden.
 Bij aanbestedingen van bermbeheer staan normen en kosten vaak
voorop, kansen voor biodiversiteit worden niet of nauwelijks meegenomen.

Waar moet je op letten?

 Een ecologisch maaibeleid vraagt kennisdeling en onderlinge afstemming tussen afdelingen, zoals infrastructuur en groen, binnen overheden.
 Concreet benoemen van ecologische doelen en vereisten in aanbestedingen van oever- en bermbeheer om te voorkomen dat de opdracht
gegund wordt aan degene die het ecologisch beheer minimaal invult.
 Het betrekken van gemotiveerde vrijwilligers bij beheer en monitoring
om maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

Uitsnede van de box Ecologisch oever- en bermbeheer uit de brochure

Download brochure - De voorbeelden zijn, samen met cijfers over de verdeling van de overheidsgronden, weergegeven in een brochure. Met deze
brochure (http://edepot.wur.nl/414971, pdf. 2,3 MB) kunnen overheden
intern het gesprek aangaan om de maatschappelijke meerwaarde van
hun grondbezit te vergroten. Niet-overheden kunnen de brochure gebruiken om met overheden te overleggen hoe de maatschappelijke meerwaarde van hun gronden vergroot kan worden.
Wim Nieuwenhuizen, Wageningen Environmental Research
Foto: Wageningen Environmental Research
Kaart: Wageningen Environmental Research en Kadaster
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Rode Lijsten
Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De
bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
Deze is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas van Sovon. Dat gebeurde in opdracht van het
toenmalige ministerie van Economische Zaken, nu LNV.

Middelste zaagbek, die als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst 2017 van Nederlandse broedvogels staat (foto: Daan Kuiper)

Naast de Rode Lijst van broedvogels is er ook een lijst van niet-broedvogels (doortrekkers en overwinteraars) en een oranje lijst.
Internationaal stelt de IUCN een Europese en Wereld Rode Lijst samen.
“Een Rode Lijst is hét uitgangspunt voor beschermingsmaatregelen: hij
laat zien waar we actie moeten ondernemen om te voorkomen dat de
bouwstenen van het leven uitsterven” aldus Coenraad Krijger, directeur
IUCN Nederland.
Wil je zelf de Rode lijst 2017 inzien? Ga naar www.sovon.nl/rodelijst
20
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Nieuws uit de afdeling
Werkgroepen met e-mailadres
De coördinatoren van de Plantenwerkgroep en de werkgroep Scholing
hebben een eigen mailadres in gebruik genomen.
Wil je een van deze coördinatoren via e-mail benaderen, gebruik dan het
adres dat hieronder staat
• voor de Plantenwerkgroep:
ivn-pwg-marja@ziggo.nl
•

voor de Werkgroep Scholing:

ivn-wgs-eduard@ziggo.nl

Verslagen van werkgroepen over 2017
Vogelwerkgroep Erica, Garderen, Kootwijk en Schaffelaar

(foto: Evert Hoegen)

Uit de volgende grafieken blijkt dat 2017 over de hele linie een goed
broedjaar is geweest. Zeer bijzonder was het aantal tweede broedsels.
Deze zijn meegenomen in onderstaande gegevens. Ondanks het feit dat
tweede broedsels een kleiner aantal eieren en dus ook een kleiner aantal
uitgevlogen jongen per kast opleveren dan eerste broedsels, zijn de gemiddelden over de hele linie omhooggegaan. Ook de bonte vliegenvanger
(die geen tweede broedsels heeft) is sterk vooruit gegaan:
Natuurlijkerwijze, winter 2018
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Aart Mulder
pimpelmees

bonte vl.vanger

Werkgroep Natuurbeheer
Er werden twee werkochtenden besteed aan het knotten van wilgen in het
buitengebied van Lunteren. Ook in de omgeving van Scherpenzeel is een
ochtend geknot
en voor de wilgen langs het
klompenpad bij
Appel
kwam
men twee keer
op tijd het bed
uit.
De landgoedeigenaren van
Groot Bylaer,
Otelaar en
(Nieuw) Pauwenhof riepen
onze hulp weer
in.
De werkgroep rust uit en drinkt koffie in de Mongoolse yurt op Nieuw Pauwenhof.
Natuurlijkerwijze, winter 2018
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Voor Staatsbosbeheer verleenden we zeven keer assistentie
bij de werkzaamheden van de
Kootwijkgroep en natuurlijk
waren we ook present op de
Natuurwerkdag op het Caitwic-

kerzand op 4 november. Die dag werden daar duizenden dennetjes
omgezaagd of afgeknipt om weer ruimte vrij te maken voor heide en
korstmossen. Behalve onze groep waren er gelukkig nog zo’n 160
deelnemers om het gereedschap ter hand te nemen of te slepen met de
afgezaagde dennen. Veel handen maken het werk lichter. De
Natuurwerkdag kreeg op 2 december voor de werkgroep nog een vervolg
m.m.v. de SBB werkgroep Kootwijk.
Ook waren we het afgelopen jaar weer met enkele mensen aanwezig op
de altijd gezellige werkdag in maart van de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland; deze keer in de omgeving van ’t Harde. Op die dag kan men
‘s morgens werken en ‘s middags meedoen aan een excursie.
De werkgroep bestaat momenteel uit 15 dames en heren, die in het algemeen erg trouw deelnemen aan de activiteiten en met hun inzet niet alleen de natuur een handje toesteken maar bovendien de afdelingskas een
beetje spekken. Hartelijk dank daarvoor!
Hans Boland
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Werkgroep Scholen Lunteren
De werkgroep Scholen Lunteren is wat samenstelling betreft gelukkig heel
stabiel. Frederiek Middelink heeft als nestor de meeste “dienstjaren”. Eildert Klei en Jan Snoiijnk doen ook al jaren mee en Govert Versteeg toch
ook al weer verscheiden jaren.
Dit jaar hebben we weer ongeveer 180 kinderen iets kunnen vertellen over
de natuur en laten zien, ruiken en voelen.
Nieuw voor ons was in het voorjaar de zintuigenles. Deze is ontwikkeld
door de gezamenlijke schoolgidsen van de gemeente Ede met ondersteuning van het Milieucentrum “Het Groene Wiel” in Wageningen. Dat was
een succes en de kinderen waren enthousiast!
De slootexcursie werd,
met medewerking en toestemming van Staatsbosbeheer, gehouden bij de
Loofles in Harskamp.
Slootexcursies zijn altijd
leuk. Een uur is te kort, het
loopt bijna altijd uit. Dit
keer werd er een enorm
grote geelgerande waterkever gevangen. We hebben nog maar zelden zo’n
exemplaar in het schepnetje gehad!
Het valt wel op dat de belangstelling van de basisscholen toch wat afneemt.
Opvallend is daarbij dat
de scholen uit de buitendorpen Ederveen, Harskamp en ook Ruitenbeek hier toch actiever in zijn dan de scholen uit Lunteren zelf. Dat vraagt extra actie van onze groep. We willen deze scholen
weer eens persoonlijk benaderen.
Ook voor dit jaar weer: Dank aan Frederiek, Eildert, Govert en Jan Snoiijnk!
Jan Hassink

Natuurlijkerwijze, winter 2018
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Werkgroep Planten
Voor de werkgroep begon het seizoen op 22 april met de eerste inventarisatie. Nieuw was dat we enkele terreinen twee keer hebben bezocht. Dit
leverde aardig wat op. In 2016 hebben we een aantal gebieden van het
Gelders Landschap langs de Hierdense beek bezocht. Toen we een streek
nog eens bezochten, misten we veertig planten op de lijst van vorig jaar,
maar we zagen ook veertig nieuwe soorten.
Wij zijn 26 keer op pad gegaan. Gemiddeld waren er vijf mensen aanwezig.
Iedere maand hebben we een determineeravond. Op deze avonden lag
het gemiddelde boven de zeven personen. Deze avonden worden bij Hans
Cornelese gehouden. Hij en Nico van de Kraats zorgen voor het meeste
plantenmateriaal, maar ook de andere leden nemen planten mee. Voor
het determineren gebruiken we de Heukels Flora en de Veldgids van Eggelte. Hans heeft ook de vijf delen van de Oecologische Flora staan. Verder
komen delen van het prachtige herbarium van Hans op tafel. Ook maken
we op deze avonden gebruik van loep en binoculair.
We inventariseren voor het Gelders Landschap, Natuurmonumenten en
voor Floristisch Onderzoek Nederland (Floron). Voor deze organisatie hebben we een aantal kilometerhokken gedaan die al langere tijd niet waren
geïnventariseerd. Ook voor Staatsbosbeheer inventariseren we op verzoek van de boswachters Harry Hees en Florian Bijmold een aantal gebieden. Dit jaar hebben we de particuliere gebieden van Henk Olthuis (Landgoed Otelaar in Barneveld) en van Margreet Pels Rijcken (De Bunt bij Nijkerk) bezocht.
De jaarlijkse uitgaansdag ging naar een waterleidinggebied bij Haarlem.
Twee gidsen van het IVN Haarlem hebben ons twee gebieden laten zien:
een heel andere biotoop dan de Veluwe. Ook is een aantal leden van de
werkgroep mee geweest met een inventarisatie van een Floron regioafdeling.
Dit seizoen is de tuin van Nico ook weer bezocht. Hij heeft verschillende
biotopen in zijn tuin aangelegd. Daar staan wel meer dan driehonderd
soorten. We hebben tijdens de inventarisaties veel soorten waargenomen; de langste lijst hadden we in een gebied bij Rhenen, waar we 245
soorten noteerden, maar ook bij andere inventarisaties waren er veel. Dit
komt omdat er behoorlijk wat deskundigheid in de werkgroep is.
Natuurlijk zagen we ook zeer veel bijzondere planten. In een gebied van
Natuurmonumenten hebben we Rond wintergroen gevonden (zie foto).
De coördinator van de Floronregio betwijfelde onze vondst en de foto gaf
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ook geen duidelijkheid. Toen we
het gebied voor de
tweede keer bezochten, vonden
we de soort terug
d.m.v. de coördinaten. Nu hebben
we een duidelijkere foto gemaakt
van de plant. Deze
werd wel geaccepteerd. Andere bijzondere planten
waren
Blauwe
knoop, Hondsviooltje,
Liggende
vleugeltjesbloem,
Schildereprijs, Harige ratelaar, Borstelgras, Veenbies, Kleine Steentijm en Kleine valeriaan.
Student biologie Tom van Heusden is een paar keer met de plantenwerkgroep meegegaan. Hij had het echter te druk met studie en werk om dat
vaker te doen. Ook is Jan van Harten nog een keer met de groep mee geweest. Hij was een paar jaar lid van onze groep maar is nu student in Wageningen. Margreet Rouwenhorst (uit de laatste gidsencursus) heeft zich
bij de Plantenwerkgroep aangesloten.
Marja Barrreveld
ivn-pwg-marja@ziggo.nl

Werkgroep Natuurfotografie
Ook dit jaar is de fotowerkgroep weer erg actief geweest. Zo waren er iedere tweede maandagavond van de maand de bijeenkomsten, waarin we
elkaars foto’s bekeken en van elkaar leerden en elkaar inspireerden.
Op de laatste zaterdag van de maand werden er ook excursies georganiseerd, die door Coert Vinkenborg werden voorbereid. Vooral in de praktijk
leert men van elkaar met fotograferen en daar werd dan ook dankbaar
gebruik van gemaakt.
Natuurlijkerwijze, winter 2018
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Het mooiste dat de werkgroep ieder jaar weer te bieden heeft, is de expositie die het gehele jaar door op verschillende locaties te zien is. Voor 2018
is het onderwerp “Het bos met al zijn bijzonderheden” gekozen.
Dit jaar was het voor de fotowerkgroep een komen en gaan van enkele
leden. Ondanks dat heeft de fotowerkgroep eind 2017 nog 25 leden.
De fotowerkgroep bestond dit jaar maar liefst tien jaar en daarom werd
er vanuit het bestuur gevraagd om een presentatie te geven tijdens de
algemene ledenvergadering in oktober, wat vooral positieve reacties opleverde.
Na twee jaar coördinator te zijn geweest geef ik in 2018 het stokje over
aan een aantal nieuwe mensen. Hierdoor blijft de fotowerkgroep fris en
worden nieuwe ideeën in uitvoering gebracht. We zijn erg benieuwd wat
het nieuwe jaar ons brengt.
Jaco van Toor

Werkgroep Natuurtuin ‘Mevrouws Hofje’
In 2017 is de werkgroep stug doorgegaan met het onderhouden van de
tuin rondom het monumentale Koetshuis op Landgoed Schaffelaar in Barneveld. Bijna elke woensdagochtend werd er gewerkt .
De vrijwilligersgroep bestaat nog
steeds uit de zelfde personen. Cees
Klomp stuurt de groep aan. Het
goede nieuws is dat de vrijwilligers
zich zijn blijven inzetten voor de tuin.
Het slechte nieuws is, dat er geen
nieuwe mensen zijn bijgekomen. Namens de groep wil ik hierbij graag anderen uitnodigen om ook op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00u bij
ons in de tuin te komen helpen. Het
is fijn werk, je blijft er bij in beweging
en je vermeerdert al doende je kennis van de natuur. We verrichten nuttig werk en zijn daar blij mee.
Rondom de tuin vorderen de verbouwingen en de nieuwbouw op het Geldersch Erf. Enkele gebouwen zijn al
in bedrijf genomen, zoals het kinderdagverblijf De Dolfijn en Rozelaar.
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Misschien komen daar ook nog het Biologisch Centrum en een Ballonnenmuseum bij.
Het middendeel van de tuin is in de loop der jaren verwilderd geraakt. Dit
is ook door Geldersch Landschap bekeken en er wordt door Gerrit Pleiter,
tuinarchitect van de organisatie, een ontwerp tuinplan gemaakt. Er is gekozen voor vlinder- , bijen- en geurplanten. Door de vrijwilligersgroep zijn
daarvoor namen van planten en struiken aangedragen. Deze gegevens
worden momenteel in het plan verwerkt. In het plan is ook een insectenhotel opgenomen. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het
voortleven van bedreigde insecten. Ook de Scholenwerkgroep van het Biologisch centrum zal hiervan in de toekomst kunnen profiteren.
We willen ook meer aandacht besteden aan de stapelmuur met bijzondere muurplanten. Er groeien al enkele soorten op die voorkomen op de
Nederlandse Rode Lijst 2012, opgesteld door de stichting Floron in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Als er mensen zijn in
de plantenwerkgroep, die kennis kunnen en willen overdragen houden wij
ons aanbevolen.
Tijdens het werk in de tuin komen we ook in contact met medewerkers
van de gemeente Barneveld en de groene mensen van Geldersch Landschap en Kasteelen die ons helpen en met wie we ervaringen kunnen delen. Ik wil hen hierbij hartelijk danken voor hun hulp afgelopen jaar.
Harry Witteveen

Nogmaals BELANGRIJK

Tijdens de ledenvergadering van 26 oktober jl. is n.a.v. de begroting 2018
de bijdrage van leden en donateurs verhoogd.
Deze verhoging is na vele jaren nodig om het tekort op de begroting door
o.a. de hogere huur voor een mogelijke ruimte op De Schaffelaar enigszins
het hoofd te bieden. De vergadering volgde het voorstel van de penningmeester om vanaf 1 januari 2018 de contributie voor leden vast te stellen
op minimaal € 24,-- per jaar, huisgenootleden betalen minstens € 6,-- en
voor donateurs is het bedrag naar € 12,-- gegaan.
Graag ontvangen we uw bijdrage voor 1 maart a.s. op onze bankrekening
NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld o.v.v. ‘Contributie 2018’ of
“Donatie 2018’.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Adresgegevens
IVN Barneveld, Postbus 135, 3770 AC Barneveld
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Rien Brand, voorzitter
0342-491 310
Johan Walburglaan 23, 3771 KH Barneveld
rien.brand@planet.nl
Angelique Overbeek, secretaris
06-4584 6216
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ivn@daliq.nl
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0342-417 415
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Martien Bakkenes, contacten werkgroepen
0342-490 673
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martienivn@gmail.com
Jolanda Denekamp, PR & Publieksactiviteiten/2e penn.m.
0342-492 916
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j_denekamp@hotmail.com
WERKGROEPEN
Algemene vogelwerkgroep: Daan Kuiper
Kinderen naar buiten: Rien Brand
Natuurbeheer: Hans Boland
Natuurfotografie: Coert Vinkenborg
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
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0342-417 415
06-5115 9733
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
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PERSBERICHTEN voor publieksactiviteiten via Jolanda Denekamp:
j_denekamp@hotmail.com
ADMINISTRATIE leden & donateurs:
Hans Boland: jg.boland@hetnet.nl
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