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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 .
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Van de voorzitter
In een eerdere ‘Van de voorzitter’ heb ik geschreven dat ik geen
vogelkenner ben maar wel een echte vogelliefhebber. Deze winter
werd ik dan ook verrast door een groep goudvinken in de bomen
achter mijn huis. Een groep van acht, zowel mannetjes als vrouwtjes.
Een prachtig gezicht zoals ze al draaiend en soms op hun kop hangend de
zaden uit de bomen op aten. Hoewel ik er geen wetenschappelijk onderzoek naar heb gedaan, leek het wel of ze altijd om dezelfde tijd kwamen
aanvliegen. Zo tussen drie en vier uur ’s middags. Dit schouwspel heeft
ruim een week geduurd. Daarna zijn ze nog in andere delen van de wijk
gesignaleerd, maar niet meer in de bomen achter mijn huis.
Ik woon aan de rand van het dorp Barneveld, in de wijk De Vaarst. De wijk
die gebouwd is op de weilanden waar Gerrit de Graaff in zijn jeugd rondgezworven heeft. Misschien is daar wel zijn liefde voor de natuur begonnen. Als ik hem zie, zal ik het eens vragen.
Niemand die dit leest hoef ik te vertellen hoe belangrijk het is dat je in je
directe omgeving kunt genieten van de natuur. Dat er gewoon in je achtertuin een grote variëteit aan vogels te zien is. In mijn geval vinken, diverse soorten mussen en mezen, hout- en tortelduiven, een zanglijster,
merels en natuurlijk roodborstjes, maar ook eksters, gaaien en een bonte
specht. Oh ja, niet te vergeten: de winterkoning en de boomklever.
Deze lange lijst noem ik niet zomaar. Doordat er zoveel te zien is in onze
tuinen, is mijn buurjongen geïnteresseerd geraakt in vogels kijken. Als er
alleen maar een merel te zien geweest zou zijn, dan was hij snel uitgekeken. Het is belangrijk dat jongeren belangstelling krijgen en houden voor
de natuur. Met ons scholenwerk leveren we daar een belangrijke bijdrage
aan. Het is daarom erg jammer dat ik ook in dit nummer nog geen positief
bericht kan geven over de nieuwe locatie. We moeten namelijk voor de
zomervakantie vertrekken uit ons huidige onderkomen en als er geen geschikte locatie voor de scholen gevonden wordt, is het einde daar. Ik blijf
wel optimistisch, want er zijn positieve ontwikkelingen. Alleen het concrete resultaat ontbreekt nog. Net als de vorige keer eindig ik maar weer
met ‘wordt vervolgd’ en tot ziens op de voorjaarsledenvergadering.
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.
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.
In verband met het ontbijt is opgave vooraf
noodzakelijk: dat kan t/m woensdag 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
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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
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?
8.15 uur Vetkamp en 8.30 uur Bethabara. Vandaar gaan we naar de punten, waar de controles zullen plaatsvinden.
Gidsen: Grietje Stitselaar, Henk van de Beek en 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 en 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

Natuurlijkerwijze, voorjaar 2018

7

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.
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Voorjaarsledenvergadering
Het afdelingsbestuur nodigt leden en donateurs uit voor de voorjaarsledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag 26 april
om 19.30 uur in het Biologisch Centrum Barneveld, Churchillstraat
68, 3772 KV Barneveld.
Zo nodig wordt deze vergadering direct gevolgd door een tweede
ledenvergadering in verband met de voorgestelde statutenwijziging
(zie toelichting pag. 10). De leden wordt verzocht hun IVN-badge te
dragen.

AGENDA 1e vergadering
1

Opening door Rien Brand, voorzitter

2

Vaststellen van de agenda

3

Mededelingen

4

Verslag Najaarsledenvergadering d.d. 26 okt. jl. (zie pag. 30)

5

Vaststellen diverse verslagen:
a. Jaarverslag 2017 (zie pag. 32)
b. Financieel verslag 2017 (wordt via email toegezonden aan de leden)
c. Verslag 2017 van de kascommissie en benoemen nieuw lid kascommissie 2018
d. Verslagen van werkgroepen (zie Natuurlijkerwijze 2017-4 pag.
24, 2018-1 pag. 21 en in dit nummer pag. 34)

7

Vaststellen aangepaste begroting 2018

6

Huldiging tien jubilarissen, die veertig jaar lid zijn

7

Voorstel tot wijziging van de afdelingsstatuten

8

Rondvraag

9

Sluiting van de vergadering

AGENDA 2e vergadering
1

Opening door Rien Brand, voorzitter

2

Voorstel tot wijziging van de afdelingsstatuten

3

Rondvraag

4

Sluiting van de vergadering
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Toelichting bij de agenda ledenvergadering
Bij akte van statutenwijziging zijn per 9 januari jl. de nieuwe landelijke
statuten van IVN van kracht geworden. Deze wijziging maakt het raadzaam ook de afdelingsstatuten aan te passen om te grote verschillen met
de landelijke statuten te voorkomen.
De Landelijke Raad heeft in december 2017 een richtinggevend modelstatuut voor de afdelingen vastgesteld. Het modelstatuut is uiteraard gemoderniseerd en aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de oude statuten zijn:
➢ De officiële naam van IVN is gewijzigd in IVN Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid. Ook onze afdelingsnaam dient hiermee in de
pas te lopen.
➢ De provinciale districten zijn vervangen door regio’s.
➢ De verenigingsraad is vervangen door een Landelijke Raad (met 1 vertegenwoordiger per regio).
➢ Doelstelling en middelen zijn niet inhoudelijk gewijzigd, wel is de formulering aangepast.
➢ De aanmeldingsprocedure van nieuwe leden is aangepast aan de huidige praktijk.
➢ De inschrijving in de landelijke ledenadministratie is in overeenstemming gebracht met de nieuwe privacywetgeving.
➢ De maximale bestuurstermijn is gewijzigd: 2x 3 jaar wordt 2x 4 jaar. In
uitzonderlijke gevallen is verlenging mogelijk.
Leden waarvan het emailadres in onze afdelingsadministratie bekend is,
ontvangen de tekst van zowel de oude als van de nieuw voorgestelde statuten en een overzicht van de meest relevante wijzigingen in de mail. Ook
ontvangt men de aangepaste begroting 2018. De leden die door ons niet
via e-mail benaderd kunnen worden, kunnen via een telefoontje deze
stukken opvragen bij Hans Boland (0342-417 415).
Omdat niet is te verwachten dat in de eerste vergadering voldoende (=
75%) leden aanwezig zullen zijn om over de statutenwijzigingen een
rechtsgeldig besluit te nemen, is op dezelfde avond nog een tweede vergadering gepland. In die laatste vergadering is het aantal aanwezige leden
niet meer van belang, daar kan met tweederde meerderheid van de aanwezige leden een besluit genomen worden.
Het bestuur
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In memoriam

Stien Soede 9 februari 1926 – 4 januari 2018
Stien was altijd zeer geïnteresseerd in de natuur en Jarenlang heeft zij zich
ingezet voor onze IVN-afdeling. Zo was zij van 1988 tot 1994 o.a. vicevoorzitter en secretaris. Toen in 2000 opnieuw een beroep op haar bestuurskwaliteiten werd gedaan, was ze opnieuw van de partij. Ook op andere
manieren heeft zij vele steentjes bijgedragen, o.a. als actief natuurgids.
Wij herinneren ons haar als een zeer betrokken IVN-lid.

Het bestuur

Hieronder een persoonlijk woord van Hanneke van den Brink
Stien werd geboren als oudste van acht kinderen. Zoals in die tijd gebruikelijk op een boerderij was de oudste de hulp en toeverlaat van moeder.
Maar toen de jongste oud genoeg was, begon Stien te studeren voor Maatschappelijk werker.
Zo leerde ik haar kennen bij de gemeente Barneveld. Als ik op het gemeentehuis werkte, zag ik Stien vaak heen en weer lopen. Altijd keurig gekleed
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2018
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en zeer gedecideerd. Geen idee wie die dame precies was. We waren alle
twee IVN-ers, dat was zeker. En, we kwamen in dezelfde commissie scholing en nascholing omstreeks 1997. We organiseerden ook het jaarlijkse
uitstapje. Reuze gezellig. Die commissie bestond uit Cor Nikkels, Ab
Hebing, Ruud Wijnia, Stien Soede en ondergetekende. Een gemêleerd gezelschap met veel ervaring binnen het IVN.
Daar zag ik de andere kant van Stien. De warme vrouw met een grote belangstelling voor mens en dier, plant en landschap. Op een van de vergaderingen, in 2000, begonnen Stien en ik gelijk over een wandeling rond
het Naardermeer. Een te lange wandeling voor het hele IVN maar voor
ons twee? Doen! Dat was het begin van een lange, stabiele, wandelgroep.
’s Avonds belde Stien op. Lutske Nikkels, Tanja Vlot, Els de Laat, Cilia van
den Hengel: iedereen wilde wel meedoen. We hielden het bij vijf wandelaars. Dat paste in een auto! Als er een afviel kwam de volgende erbij. We
begonnen met het Marskramerpad: van Oldenzaal naar het strand in
Scheveningen.
Soms met twee auto’s, soms met de trein, soms met een bus. Een heel
geregel, ± 20 km per dag. De lachsalvo’s klonken als wij langs liep. We
maakten overal een praatje met bewoners. Langs de IJssel kwamen we
Peter Timofeeff tegen. Hij legde ons uit hoe ver het water zou komen en
hoe hij dat opnam. We liepen vele lange afstand paden. En de laatste met
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ons vieren was het Hanzepad. We stopten in Zwolle en kwamen niet meer
toe aan de rest! Welk pad een echte aanrader was? Het Graafschap pad.
Niet altijd liepen we samen. Onze partners stierven en dan gingen de anderen een korter pad lopen. Het leven ging minder leuk verder. Maar
steeds kwamen we weer terug. De laatste vier wandelaars bleven het
langst bijeen. We zagen Stien ouder worden. Ze viel geregeld, verzwakte
en we moesten vaker 112 bellen. Maar Stien zette door. En wij accepteerden dat: “Nee Stien, niet die kant op!” “Maar daar is een paaltje!” “Ja, maar
dat is een andere kleur!” “Nou en?”
Bij een van de wandelingen ging ik niet mee. Juist die keer stortte Stien in
het bos in elkaar. Geen bereik met de mobiele telefoon. Een jonge man
droeg Stien de bossen uit en Lutske belde direct 112 toen er weer bereik
was. Lutske moest mee naar het ziekenhuis en Cilia nam de bus terug naar
Barneveld. Dat was toch nog niet het eind van de gezamenlijke wandelingen. We gingen werkelijk door zolang Stien wilde en kon.
Toen haar krachten op waren, ging Stien naar Nebo plus. Daar vierden we
nog haar 90e verjaardag met de hele familie Soede. Erg leuk. En toverwoord was nog steeds ‘wandelen’. Dan straalde Stien en herkende ons
weer.
In maart 2017 stierf Lutske en in december moest Cilia om gezondheidsredenen verhuizen naar Achterveld. Eens in de drie weken ga ik daar koffie
drinken. Wat ons nog steeds bindt? De wandelingen! We hadden het nooit
willen missen en Stien zal ik nooit vergeten.
Jaco van Toor 27 mei 1975 – 1 februari 2018
Op 1 februari jl. kwam het geheel onverwachte bericht dat Jaco van Toor
was overleden. Zo jong en zo vol levenslust. Iedereen die hem kende, familie, collega’s en IVN-ers, was totaal overrompeld en verbijsterd.
Jaco was nog niet zo lang lid van onze IVN-afdeling. Hij was een hartstochtelijk natuurfotograaf en hij sloot zich aan bij de werkgroep Natuurfotografie. Toen daar na enige tijd een nieuwe coördinator nodig was, nam hij
die taak op zich. Onder zijn enthousiaste leiding functioneerde de werkgroep naar ieders tevredenheid. Vorig jaar droeg hij die functie over aan
een drietal anderen.
Wij gedenken hem als een gewaarde fotokameraad en gedreven natuurmens.
Het bestuur
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Een boom is buitengewoon!
In een vorige Natuurlijkerwijze heb ik al een keer geschreven over de
Bomenstichting. Deze stichting is actief voor het behoud van bomen
en maakt ons ook attent op de mooie en bijzondere bomen in onze
omgeving. De uitgebreide website van de Bomenstichting (www.
bomenstichting.nl) geeft ook informatie over monumentale bomen.
Onlangs heeft de
Bomenstichting
“Bomen van de
ereklasse” geïntroduceerd. Dit
zijn zeer bijzondere monumentale bomen, per
provincie ingedeeld. Voor Gelderland zijn dit
vijftien bomen,
maar even buiten de Gelderse
grenzen, dicht bij
Barneveld, zijn er
drie in de provincie Utrecht. Ik
noem ze even: de
bekende zomereiken Adam en
Eva op Stoutenburg, de trompetboom op het
Stadsplantsoen
in Amersfoort en de plataan op het schoolplein van de Schimmelpenninckkade in Amersfoort (zie foto). De plataan is geplant in 1820-1830,
heeft een omtrek van ongeveer een halve en een hoogte van 26 meter.
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Deze boom hebben we onlangs nog bewonderd toen we daar een cultuurhistorische stadswandeling organiseerden voor Welzijn Barneveld. De
boom staat dicht bij de Koppelpoort (1425), het Volhuis (1645) en de Stoneystuw in de Heiligenbergerbeek uit 1920. Een prachtig monumentaal
geheel van steen, metaal en een boom buitengewoon! Een IVN-excursie
naar dit geheel (gecombineerd met het culturele Amersfoort) kan, als er
belangstelling voor is, gerealiseerd worden. Ook maakt deze plataan onderdeel uit van een mooie bomenwandeling in Amersfoort, waar ik graag
in een volgende Natuurlijkerwijze op terug wil komen.
Misschien wel leuk om te vertellen dat op de achtergrond van de foto ons
vroegere huis te zien is. Hier woonden we in 1971. In de schaduw van deze
bijzondere plataan heeft onze zoon Marcel gespeeld. Maar we wisten toen
natuurlijk niet dat deze boom in de Ereklasse van de Bomenstichting zou
komen.
Tekst en foto: Albert Prins

Een zeer onsmakelijke waarneming
Op een naargeestige mistige januaridag maakten m’n kleinzoon en
ik een wandeling in het natuurgebied “De Bunt” aan de Vossenweg
te Nijkerk, het was immers nog vakantie. Terwijl we het pad vanaf de
schaapskooi afliepen, ontdekte m’n kleinzoon vlak voor het volgende
klaphek iets wat hij wilde vastpakken, omdat hij dacht dat het natte
sneeuw was. Toen hij de daad bij z’n voornemen voegde, gruwde hij
bij de aanraking. Het leek wel snot en dat was het ook, maar dan van
een heks! Heksensnot oftewel sterrenschot. Dit verbaasde mij, want
ik had het niet zo vroeg in het jaar verwacht.
Jullie begrijpen dat de bovenstaande waarneming de aanleiding was me danig in deze
materie te verdiepen, al was het maar voor
mijn kleinzoon. Vandaar het volgende:
vroeger dacht men namelijk dat rondvliegende heksen op hun heksenbezem wel
eens hun neus moesten snuiten. Ach, niets

16

IVN Barneveld

menselijks was hen toen nog vreemd. Wel deden de vuistdikke klodders
de meest snipverkouden polderjongen versteld staan. Een minder volkse
verklaring luidde dat de substantie door vallende sterren werd afgeschoten.
Ter zake: heksensnot of sterrenschot is een brei die lijkt op gelei met of
zonder eitjes. Het is een prooirest van wat eens een vrouwelijke kikker of
pad was, die ten prooi is gevallen aan bijv. een reiger of een roofdier, zoals
een bunzing. Men kan dit zelfs het hele jaar vinden, dus ook in januari.
Dan zijn deze amfibieën een gemakkelijke prooi omdat deze koudbloedige
dieren dan zeer traag zijn.
Dat we zo’n gelatineachtige
brei
aantreffen komt
door de zwel-eiwitten die om de
uiteraard nog niet
bevruchte eitjes
zitten in de eierstokken. Deze eiwitten gaan opzwellen als er water bij komt. Zo
zien we in het
voorjaar
daardoor de omvangrijke klompen kikkerdril in de sloten. Ook als deze vrouwtjes voor het afzetten van de eitjes ten prooi vallen aan predatoren, kan dit gedeelte van
de prooirest gaan zwellen door het spijsverteringssap van het roofdier,
waarna het uitgebraakt wordt. Het gebeurt ook wanneer dit deel van de
prooirest uitgespaard en niet verorberd wordt maar blijft liggen. Dit kleine
hoopje kan door regen en mist ook opzwellen tot vuistdikke klompen. Als
in de lente de eitjes zijn afgedaald in de eileiders en de amfibie valt dan
ten prooi, dan kunnen deze eitjes door de hele klont sterrenschot verspreid zitten. Er is dan sprake van ‘kaviaar’.
Zo kent deze onsmakelijke waarneming nog een uitermate exquise slot.
Henk van den Berg
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2018
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Westerse karmozijnbes, een invasieve exoot?
Hoewel de soort al langer in Nederland verwildert, neemt de Westerse karmozijnbes sinds 2005 toe op de zandgronden in Nederland.
In 2012 wordt de plant als invasief ervaren op enkele plaatsen in
Midden-Limburg, zoals in het Leudal.

Hebben we er een nieuwe invasieve plant bij? - Westerse karmozijnbes
(Phytolacca americana) is een tuinplant die meer dan manshoog kan
worden en in grote aantallen dicht op elkaar kan voorkomen. De plant
vormt opvallende bloemtrossen, die licht naar beneden hangen. Er zijn
tien vergroeide vruchtbeginsels. Na de bloei worden sappige zwartpaarse
bessen gevormd. De zustersoort Oosterse karmozijnbes (Phytolacca
esculenta) heeft acht vruchtbeginsels, die niet vergroeid zijn. De
bloemtros staat bij deze soort vrijwel rechtop.
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Verspreiding - De bessen van de plant worden graag gegeten door vogels
waarna ze vanuit de vogelpoep vrij gemakkelijk kiemen op kapvlakten of
geplagde grond maar ook op andere meer kale plekken in de natuur.
Soms ook onder een vliegden op de heide bijvoorbeeld. Daarnaast wordt
de plant als tuinafval geregeld in natuurgebieden gedumpt, hetgeen ook
een goede start geeft om zich in die gebieden te vestigen.
Invasief - Het 'Belgian Biodiversity Platform' meldt dat Westerse karmozijnbes invasief is in Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje en Zwitserland. In
België staat de plant op de alarmlijst. Invasieve exoten op deze lijst zijn
soorten die nog niet of slechts op een paar plaatsen in België zijn gevestigd. Het Belgische 'Project Invasieve Exoten' beschrijft dat Westerse karmozijnbes een dichte ondergroei kan vormen in bossen en de inheemse
vegetatie kan wegconcurreren. Ook produceert de plant toxische stoffen
die de concurrentiekracht verhogen.
Op diverse plaatsen in Nederland wordt de soort als invasief ervaren. Zo
neemt Toon Verrijdt in oktober 2017 in de Overloonse duinen het volgende waar: 'In deze opengehouden strook staan wel honderd grote Westerse karmozijnbessen...' en hij vermeldt daarbij '... door gemeente Boxmeer tevergeefs bestreden.'
Open standplaatsen - Uitsteken is één van de methoden om Westerse
karmozijnbes te bestrijden. In het Leudal vormt de soort al dichte vegetaties op open tot halfopen standplaatsen, zoals kapvlakten en in lichte bossen, terwijl ze in gesloten donkerder bosvegetaties veel minder sterk voorkomt. Terreinbeheerders van Staatsbosbeheer en de gemeente Maasgouw zijn vorig jaar samen met vrijwilligers plaatselijk begonnen met de
bestrijding, omdat de soort de inheemse vegetatie op haar groeiplaatsen
grotendeels wegconcurreert. Een gebiedsdekkende bestrijding heeft nog
niet plaatsgevonden. Op andere plaatsen in deze natuurgebieden breidt
de soort zich echter verder uit.
Westerse karmozijnbes wordt bestreden door uittrekken, uitsteken,
schoffelen of afsteken. Op de Beegderheide wordt bovendien nabegraasd
met schapen. Deze manieren van bestrijding lijken op korte termijn succesvol, maar het effect op de lange termijn is nog niet bekend. Hiervoor is
meer kennis en ervaring nodig.
Tekst en foto: Joost Geraets, IVN Roermond e.o.
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2018
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Liever vogels dan tegels
Van de Nederlanders zou 95% meer vogels in de tuin willen, blijkt uit
onderzoek door onderzoeksbureau GfK dat eind maart is gepubliceerd door Vogelbescherming Nederland. Toch is maar liefst 40% van
de tuinen bestraat en doen veel tuineigenaren zo onbewust hun best
vogels uit de tuin te weren. Want tegeltuinen zijn als woestijnen voor
vogels. Terwijl het zo gemakkelijk anders kan...
Alle tuinen van Nederland vormen bij elkaar opgeteld een gebied ter
grootte van bijna 44.000 voetbalvelden. Potentieel een fantastisch natuurgebied. Maar in veel tuinen is het kommer en kwel en staan de natuurwaarden op een laag pitje. Maar liefst 40% van de tuinen is bijvoorbeeld
bestraat. In tuinen met tegels is bijna geen ruimte voor natuur. Dat betekent geen of minder vogels, vlinders, bijen en egels.
Tegels eruit, groen
erin - Met de aanplant
van
bessenstruiken
trek je heel snel meer
vogels naar je tuin. Er
valt in een hoop tuinen
nog veel te winnen: dus
tegels eruit, groen erin!
Een paar bessenstruiken aanplanten, bloeiende wilde planten
zaaien,
fruitbomen
planten, nectarplanten
kiezen, heggen in plaats van schuttingen, of als je dan wel een schutting
hebt, laat er een klimop tegenop groeien. Nestkasten ophangen, een
drinkplaats of klein vijvertje aanleggen. Binnen een jaar kun je met een
paar strategische ingrepen het aantal vogels dat je tuin bezoekt verdubbelen. En het mes snijdt aan meerdere kanten. Zo helpen tegelvrije tuinen
ook mee wateroverlast in straat, buurt of wijk tegen te gaan. Want groene
tuinen houden veel meer water vast bij heftige regenval. Daardoor raakt
de riolering minder snel overbelast.
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Vergroenen samen met een tuincentrum - In een vogelvriendelijke tuin
zullen al snel winterkoninkjes opduiken. Uit het onderzoek van GfK blijkt
dat 95% van de mensen meer vogels in de tuin zou willen en dat de meeste
tuinbezitters hun tuin ook daadwerkelijk willen vergroenen. Ze weten echter vaak niet hoe en waar ze moeten beginnen. Voor advies komen tuinbezitters nu al vaak terecht bij Vogelbescherming Nederland. Op de website van Vogelbescherming staat namelijk zeer veel praktische informatie
over het inrichten van een vogelvriendelijke tuin. Daarnaast beschikt Vogelbescherming over een grote groep deskundige vrijwillige tuinvogelconsulenten die op verzoek advies kunnen geven over vogelvriendelijke tuinen. Zij gaan bij een tuineigenaar op bezoek, inventariseren de mogelijkheden en wensen, en geven advies. Maar veel tuinliefhebbers wenden
zich voor het inrichten van een vogelvriendelijke tuin uiteraard ook tot
tuincentra.
Daarom is Vogelbescherming een samenwerking aangegaan met een
tuincentrum: Op de afdeling 'Leven in de tuin' van Intratuin worden consumenten vanaf nu gericht geholpen om hun tuin vogel- en diervriendelijker in te richten. Vogelbescherming verzorgt trainingen, de partner zorgt
daarbij voor een groot vogelvriendelijk assortiment specifiek voor het tot
leven brengen van de tuin en erop gericht vogels, vlinders, bijen en egels
extra leefruimte bieden. Hopelijk kunnen we zo het ‘ontstenen’ van de Nederlandse tuinen een extra impuls geven!
Vogelbescherming Nederland

Bijdrage 2018 al betaald?
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 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 niet minder dan € 6,-- en voor donateurs is het bedrag naar € 12,-- gegaan.
Hebt u nog niet betaald? In dat geval ontvangen we uw bijdrage graag zo
spoedig mogelijk maar in elk geval voor 1 mei 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!

Natuurlijkerwijze, voorjaar 2018
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Natuur in de kunst
Graag ga ik naar kunsttentoonstellingen en dan met name exposities
met werken van schilders uit de 15e, 16e en 17e eeuw. Met soms een
uitstapje naar een latere periode.

Ik vind het leuk om op zo’n doek op zoek te gaan naar de verschillende
planten en dieren: een klein vlindertje in een hoekje, weegbree op de
voorgrond…
Jan Brueghel de Oude schilderde bijvoorbeeld vaak knabbelende cavia’s
en de meest prachtige tulpen en andere bloemen (niet per definitie in hetzelfde jaargetijde voorkomend). Samen met Peter Paul Rubens die de figuren voor zijn rekening nam, maakte hij veel schilderijen zoals Het aardse
paradijs, te zien in het Mauritshuis. En wie op ontdekkingsreis gaat, komt
erachter dat er best veel kunstwerken zijn met een link naar flora en
fauna.

Natuurlijkerwijze, voorjaar 2018
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De exposities die ik op korte termijn graag wil zien, krijgen een plekje op
de koelkastdeur. Daar hangen nu:
De romantiek in het noorden - van Friedriech tot Turner
Topstukken van de grootste Noord-Europese landschapsschilders uit de
eerste helft van de 19e eeuw. Woeste zeeën, imposante bergen en vulkaanuitbarstingen wisselen elkaar af met stille maannachten en serene
velden: dramatische landschappen.
De landschapsschilderkunst nam tijdens de Romantiek (ca. 1800-1850)
een hoge vlucht, met kunstenaars als J.M.W. Turner in Engeland, Caspar
David Friedrich in Duitsland en Johan Christian Dahl in Noorwegen als representanten.
T/m 6 mei in het Groninger Museum (www.groningermuseum.nl).
Magische miniaturen: kleurrijke blik op de middeleeuwen
Een tentoonstelling van de mooiste middeleeuwse miniaturen: de manuscripten tonen een wereld vol kleurige bloemen, dieren en glooiende akkers. Behalve bijbelse taferelen en heiligen zijn in de boeken ook afbeeldingen te vinden
van dagelijkse en
minder
dagelijkse activiteiten,
zoals boeren op
het land en hertogen tijdens de
jacht. Het zijn eigenlijk miniatuur
schilderijtjes die
dienden als illustratie van handgeschreven boeken. Ieder minuscuul figuurtje is een portret, ieder landschapje een kijkje
in het leven van toen.
23 februari t/m 3 juni in Museum Catharijneconvent in Utrecht (www.catharijneconvent.nl).
Kijk voor een overzicht van tentoonstellingen in heel Nederland op museumtijdschrift.nl
Jolanda Denekamp
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Veel kijkplezier met bijenhotels in eigen tuin
Het plaatsen van een bijenhotel is een leuke manier om het leven
van wilde bijen van dichtbij te kunnen volgen. Door gaten te boren in
stukken hout en door holle stengels te bundelen en deze op een
zonnige plek op te hangen, kunnen verschillende bijensoorten gelokt
worden. Al snel zullen metselbijen, behangersbijen en maskerbijen
het hotel weten te vinden.

Om echt succes te hebben, is het belangrijk om met onderstaande zaken
rekening te houden.
• Varieer de diameter van de gaten en stengels tussen de 3 en 8 mm.
Kleinere of grotere gaten trekken nauwelijks bijen. De lengte van de
gang maakt niet zo veel uit, maar: hoe dieper, hoe meer nestcellen de
bijen kunnen aanleggen.
• De boorgangen of stengels moeten aan één kant dicht zijn. Bij het boren dus niet tot aan de andere kant van het hout boren. Bij gebruik van
stengels fungeren de ‘knopen’ in bijvoorbeeld bamboestengels als natuurlijke afsluiting. Open stengels kunnen afgesloten worden met bijvoorbeeld klei of een wattenpropje.
• Gebruik hard hout, zoals eik, esdoorn, es of beuk. Zacht hout heeft als
nadeel dat de gangen niet glad zijn van binnen. Bijen houden daar niet
van. Steen of beton is ook niet erg aantrekkelijk voor bijen.
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• Gebruik holle plantenstengels of stengels met zachte merg, die bijen
zelf kunnen uitknagen, zoals van bamboe, riet, vlier, braam of Japanse
duizendknoop. Sommige stengels gaan vrij snel scheuren en zijn dan
aan vervanging toe. Er zijn enkele internetwinkels die speciale kartonnen kokertjes voor bijenhotels verkopen. Deze werken prima, al hebben ze vaak maar één diameter, zodat ze een beperkt aantal soorten
aantrekken. Kunststof is minder geschikt, omdat de inhoud hierin snel
gaat schimmelen.
• Boor dwars op de 'draad' (vezelrichting) van het hout, niet met de
draad mee. Zo ontstaan er minder snel scheuren in de gangen; gescheurde gangen zijn ongeschikt voor bijen. Vaak worden schijven van
boomstammen gebruikt voor bijenhotels, maar deze scheuren snel
omdat er met de draad mee geboord wordt.
• Plaats het bijenhotel op een zonnige plek. Bijenhotels op het noorden
of onder de bomen worden niet door bijen gebruikt.
• Zorg voor een afdakje tegen instromend regenwater.
• Vervang op tijd de nestblokken of stengels. Na een jaar of twee worden
veel bijenhotels minder geschikt vanwege scheuren, schimmelvorming
en dergelijke. Om vervanging makkelijk te maken is het aan te bevelen
om met een systeem van uitneembare delen te werken. Zulke delen
kunnen bestaan uit houten cassettes, lege conservenblikken, e.d.
• Zorg voor een voedselrijke omgeving met veel bloemen van het
vroege voorjaar tot in de nazomer.
Het boek ‘Gasten van bijenhotels’ door
Pieter van Breugel (2e druk 2017) beschrijft in detail hoe je een bijenhotel
kunt maken en aan welke eisen het
moet voldoen. Ook beschrijft het uitvoerig welke 'gasten' er in komen logeren. Diverse soorten bijen en graafwespen bouwen er hun nestjes en daar komen weer verschillende roofdieren en
parasieten op af. Dit levert vele uren
kijkplezier op en dat in eigen tuin!
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Een wandeling met snert
Op zaterdag 30 december jl. hielden we speciaal voor onze leden en
donateurs de langzamerhand al traditionele Snertwandeling. Het
doel was deze keer “De Nieuwe Veluwe”.
Dit gebied is een particulier natuurterrein dat normaliter niet toegankelijk
is en tot voor enkele jaren deel uit maakte van het bezit van De Pauwenhof, een conferentieoord van De Nederlandse Bank.
De jonge eigenaar, Diederick Huizinga, leidde de krap dertig deelnemers
met plezier rond en vertelde enthousiast over zijn plannen met het terrein, dat bestaat uit loof- en naaldbos, heide en nu nog een deel weiland.
In het gebied liggen enkele grafheuvels en een dassenburcht. Met de aanleg van drinkplaatsen voor vogels en het aanwezige wild, o.a. ree en edelhert, wordt de aantrekkelijkheid van het gebied alleen maar groter.
De deelnemers genoten van de struintocht over het nieuwe landgoed en
waren een en al oor voor zijn zeer betrokken en van idealen doorspekte
verhaal.

Na de excursie was er voor iedereen een bakje heerlijke, warme erwtensoep, die dankzij Cor de Bruin door de Firma Struik uit Nijkerk beschikbaar
was gesteld. Uiteraard onze hartelijk dank voor dit vriendelijke en zeer gewaardeerde gebaar!
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Ontwikkelingsfonds platteland Barneveld
De oproep aan onze IVN-leden om ideeën en suggesties voor te dragen voor het Ontwikkelingsfonds platteland gemeente Barneveld,
leverde een vijftiental reacties op.
Niet verwonderlijk dat er een aantal dezelfde richting op gingen: meer
bloeiende planten in de bermen als voedselbron voor insecten en als bijdrage aan de biodiversiteit. Ook voorgesteld werd onder meer:
• het plaatsen van een groot bijenhotel in Mevrouws Hofje op landgoed
Schaffelaar;
• aanplanten van een voedselbosje met o.a. diverse fruitbomen, hazelnoot, braam, framboos;
• het versterken van de biotoop voor de steenuil door erfbeplanting en
het plaatsen van nestkasten;
• picknickbankjes met infoborden plaatsen met informatie over de omgeving;
• het inzaaien van kruidenrijke akkerranden om aan patrijzen broedgelegenheid, voedsel en dekking te bieden.
De aangedragen IVN-ideeën zijn doorgespeeld naar het ontwikkelingsfonds. Nadat alle voorgestelde projecten nog eens naast de criteria gelegd
waren, bleef er een ‘long list’ over met daarop nog 70 mogelijke projecten
waarvan er zes waren voorgesteld door IVN.
Op 8 maart jl. is er een bijeenkomst geweest van alle betrokkenen. De
deelnemers konden daar hun voorkeur voor zes projecten uitspreken die
men graag financieel gesteund ziet. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er een
‘short list’ ontstaan is met projecten die twee of meer stemmen verworven
hebben. Daarbij kregen van de door IVN ingediende plannen voor Verbeteren biotoop steenuil twee en Voedselbos drie stemmen. In combinatie
met enkele andere voorstellen is er zeker ook draagvlak voor het vergroten van de biodiversiteit door het aantrekkelijk maken van bermen, akkeren graslandranden voor solitaire bijen.
De verwachting is dat in april een definitieve lijst naar B&W gaat, die vervolgens voor de zomer een beslissing neemt welke projecten als eerste
tot uitvoering gebracht zullen worden.
Hans Boland
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Verslag Ledenvergadering 26 oktober 2017
1. Opening en welkom door de voorzitter Rien Brand aan veertig aanwezigen, incl. zes bestuursleden.
Afmeldingen: Grieke Dekker, Jeltsje van der Vliet-Salverda.
2. De agenda wordt vastgesteld. De begroting wordt voorafgaand aan het
verslag behandeld als punt 5 i.v.m. mededeling over mogelijke huisvesting, die met de opgevoerde kosten samenhangt.

3. Mededelingen
Een trieste mededeling: Sjoerd van der Wal, voor zijn verhuizing lid van de
plantenwerkgroep, is overleden. Verzoek vanuit de vergadering: kan dit
gemaild worden? Secretaris antwoordt dat als wij er van op de hoogte zijn,
mailen we dit.
Nieuwjaarsbijeenkomst zal zijn op 11 jan. 2017 om 19.30 u. in het BCB.
4. Huisvesting
Bij de presentatie over huisvesting valt op dat het IVN-logo is veranderd,
Rien geeft hierbij een korte toelichting .
De voorzitter vat kort de geschiedenis met betrekking tot Het Gelders Erf
en onze IVN-afdeling samen.
Er zijn drie mogelijkheden voor huisvesting:
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1e. In het nieuwe Duurzaamheidscentrum.
Motivatie waarom we niet in de kleine cirkel van het centrum willen:
➢ eventuele vestiging van een andere partij is onpraktisch
➢ te klein voor onze activiteiten
➢ te duur.
2e. Tweederde van de zolder van de voormalige schuur.
➢ onpraktisch
➢ misschien te klein
➢ waarschijnlijk ook te duur.
e
3 . Gehele zolderverdieping van de schuur
➢ zo mogelijk met een andere gerelateerde partij i.v.m. kosten.
Koppeling met de begroting 2018 - De mogelijke verhuizing naar de gehele zolderverdieping veroorzaakt een tekort van 10.000 tot 15.000 euro
per jaar. We betalen nu 2000 euro per jaar. excl. energie. Om dit structurele tekort inzichtelijk te maken, ook voor de gemeente, wordt de begroting zo gepresenteerd.
Een gesprek met de gemeente zal plaats hebben op basis van de argumenten ‘scholing’ en ‘maatschappelijk belang’. De gemeente heeft geen
verplichting voor huisvesting.
Vraag uit de zaal over grootte t.o.v. huidig onderkomen. In de nieuwe situatie mogelijk 150 m2. In de pauze zijn tekeningen te in te zien.
Vraag over huidige gepresenteerde begroting: als onderhandelingsargument om de gemeente te overtuigen met het huidige begrotingstekort. De
gevraagde huur in de zo mogelijk nieuwe situatie is voor ons te veel. Gebruik maken van het Gelders Erf is gebaseerd op samenwerking.
5. Begroting 2018
Hans Boland licht de posten Inkomsten en Uitgaven toe. Er komt een verhoging van de contributies en afdrachten. IVN doet dat landelijk, de afdelingen volgen. De penningmeester stelt voor de contributies in 2018 voor
leden te verhogen naar 24 euro, 6 euro voor huisgenootleden en 12 euro
voor donateurs. Waarom geen hoger bedrag voor donateurs? Donateurs
zijn vaak ouderen en daarom wil het bestuur niet te veel vragen.
Het voorstel voor contributieverhoging is hiermee akkoord.
Opmerking van Henk van de Beek: kan de prijs van de wandelingen niet
omhoog? Andere organisaties vragen ook meer. Afdelingen kunnen dit
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zelf bepalen, er bestaat geen landelijke richtlijn.
De begroting 2018 wordt onder voorbehoud van een oplossing voor de te
verwachten hogere huurprijs goed gekeurd. In de loop van het jaar kan
meer duidelijkheid worden gegeven.
6. Verslag voorjaarsledenvergadering april 2017 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
7. Afscheid bestuurslid en contactpersoon werkgroepen Klazien Koppelaar. Rien spreekt Klazien toe en bedankt haar namens de afdeling.
Daarna volgt uiteraard het aanbieden van bloemen en een geschenk. Klazien spreekt een dankwoord uit. Zo stond ze in haar herinnering aan het
begin van een grote uitdaging en nu realiseert ze zich dat de zes jaren snel
voorbij zijn gegaan! Het bestuur gaat voorlopig door met vijf personen
maar de vacature voor een nieuwe lid staat open. Een oproep voor invulling daarvan gaat naar de leden.
8. Publieksactiviteiten 2018
Jolanda Denekamp geeft een toelichting op de Publieksactiviteiten 2018.
Er wordt in de pauze een lijst met ideeën ter inzage en commentaar op
tafel gelegd.
Uit het coördinatorenoverleg zijn goede suggesties gekomen voor publieksactiviteiten, bijv. meelopen met nestkastencontrole, fietscarrousel.
Gidsenbijeenkomst is op 20 november 19.30 uur, er komt nog een uitnodiging. De snertwandeling 30 december 2017 op Nieuw Pauwenhof (nu:
De Nieuwe Veluwe), 13.30 uur op Vetkamp verzamelen.
9. Rondvraag
Jan Ritzer deelt mee dat er op korte termijn een activiteit komt. Onderwerp is Historische objecten in Barneveld. Dit zal zijn o.l.v. regioarcheoloog Peter Schut op 23 november 2017. Koppeling met excursie hangt af
van deelname deze avond.
10. Pauze
Na de pauze is er een fraaie fotopresentatie door de IVN-werkgroep Natuurfotografie t.g.v. hun 10-jarig bestaan.
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Jaarverslag 2017
Onvermijdelijk, maar horend bij de cirkel van het leven is het afscheid dat
we dit jaar van enkele leden hebben moeten nemen: Lutske Nikkels, Mieke
Luytjes en Sjoerd van der Wal. Daar staan we natuurlijk even bij stil. Wij
wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies
van hun dierbaren.
Het aantal leden bedroeg op 31 december 2017 156, inclusief huisgenoten. Het aantal donateurs daalde helaas van 237 naar 213.
Binnen het bestuur is een vacature ontstaan door het aflopen van de
tweede bestuurstermijn van Klazien Koppelaar. Zij heeft zich zes jaar met
veel persoonlijke inbreng en plezier binnen het bestuur voor IVN Barneveld ingezet, waar zij ook gold als contactpersoon voor de werkgroep
Scholing. Rien Brand (voorzitter), Martien Bakkenes (contact voor werkgroepen), Jolanda Denekamp (PR), Angelique Overbeek (secretaris) en
Hans Boland (penningmeester) hebben een oproep gedaan om de vacature te vervullen. Echter tot nu toe zonder resultaat. In de kascommissie
zijn in de persoon van Albert Prins en Jan Hassink (als reserve) nieuwe leden benoemd.
Eén onderwerp domineerde het jaar 2017: de bouw van het duurzaamheidscentrum op Landgoed De Schaffelaar en daaraan gelinkt de toekomstige huisvesting van IVN Barneveld, met direct daaraan gekoppeld de
voortgang van de activiteiten van de werkgroep Scholen Barneveld. De
bouw van het centrum op het landgoed is inmiddels gestart maar de huisvesting terug op 'het oude nest' blijft lange tijd onduidelijk en onzeker.
De bouw van de uitkijktoren op het Kootwijkerzand, waaraan o.a. door IVN
Barneveld is bijgedragen, is inmiddels een feit. De constructie was in de
handen van Defensie. Tijdens de najaarsledenvergadering was er speciale
aandacht voor de werkgroep Natuurfotografie, die een presentatie gaf.
De opsteker in november over cultuurhistorie, onder de bezielende leiding van regioarcheoloog Peter Schut , genoot behoorlijke belangstelling.
Het resultaat van de opbrengst van de vorige Rabobank Clubkasactie, een
eikenhouten bank op landgoed De Otelaar in Barneveld, is onlangs geplaatst. De Clubkasactie heeft dit jaar € 1.679,-- opgeleverd. De besteding
gaat komend jaar vermoedelijk naar de nieuwe huisvesting.
Angelique Overbeek, secretaris
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Verslagen van werkgroepen over 2017
Werkgroep Publieksactiviteiten
Paddenstoelenwandeling favoriet
In 2017 hebben gidsen en werkgroepleden weer hun enthousiaste bijdrage geleverd aan zo’n twintig publieksactiviteiten voor volwassenen en
kinderen in de gemeente Barneveld. Het ging meestentijds om wandelingen. De bestemmingen varieerden van het Speulderbos in Garderen, de
Arkemheenpolder, Barneveld-dorp, Stroese hei, Kroondomeinen, Kootwijkerveen, Apeldoorn.
Een aantal ’gouwe ouwen’ stond ook dit jaar weer op het programma: Pinetum Lunteren, Wekeromse zand, heidewandeling, landgoedwandelingen en paddenstoelenexcursie door het Schaffelaarse bos. De laatste trok
maar liefst 46 deelnemers (inclusief kinderen), waarvan bijna de helft geen
IVN-lid of –donateur was. Een andere uitschieter was onder meer de ijzerwandeling bij Apeldoorn en de landgoedwandeling naar Wolfheze met
respectievelijk 19 en 20 deelnemers.
Alle activiteiten bij elkaar trokken ongeveer 200 volwassenen en kinderen;
het merendeel IVN-lid of -donateur. Soms zorgde het natte weer voor wat
minder deelnemers of gooide de natuur zelf roet in het eten, zoals het
geval was met het haarmos dat medio januari helaas niet bloeide. De
meeste excursies werden op zaterdag gehouden, vier op dinsdag- of donderdagavond.
Het zou mooi zijn als de voorwandelingen -wandelingen voorafgaand aan
de publieksactiviteit- voor gidsen en werkgroepsleden wat meer belangstellenden zouden trekken. Daar wordt komend jaar op ingezet. De voorwandelingen zijn bedoeld als kennisuitwisselingsmoment onderling.
De Nacht van de Nacht ging in 2017 niet door.
Diverse regionale en lokale media hebben meer of minder uitgebreid, met
en zonder foto’s, voor- of achteraf aandacht besteed aan de IVN-activiteiten, waaronder ook de exposities van de werkgroep Natuurfotografie.
Leden en donateurs werden middels nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de nieuwtjes en excursies.
Terugkijkend op de afgelopen jaren was het jaar 2013 een uitschieter met
dik 30 publieksactiviteiten; de laatste jaren schommelt het aantal tussen
de 20 en 25 excursies, het meest wandelingen.
Jolanda Denekamp
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Werkgroep Scholing
De werkgroep scholing heeft zich gedurende het jaar 2017 met een aantal
activiteiten bezig gehouden. Om een en ander in het juiste perspectief te
plaatsen zullen we deze samenvatting in oktober 2016 beginnen; en we
doen dat met de discussieavond over het thema Duurzaamheid.
6 oktober 2016 - Discussieavond Duurzaamheid voor natuurgidsen. Bart
Brummer hield een inleiding: Wat is duurzaamheid? Rien Brand spoorde
de groep aan om een antwoord te vinden op de vraag: “Hoe denken gidsen over dit onderwerp en hoe willen ze er praktisch vorm aan geven?” Er
werden een aantal voorstellen gedaan. Het meest concrete voorstel betrof het aanleggen van een database met duurzaamheidsmodules, beschrijvingen van situaties waarbij handreikingen geboden worden die
door de gidsen gebruikt kunnen worden.
Uitwerking: Bart Brummer zal iedere twee maanden een stukje schrijven
over duurzaamheid met praktische informatie voor de gidsen. Het is de
bedoeling dat de gidsen hierop kunnen reageren en aanvullingen geven.
27 oktober 2016 - Lezing over (invasieve) exoten door Wilfred Reynold.
Exoten zijn organismen die voorkomen in een gebied waar ze oorspronkelijk niet vandaan komen. Deze planten en dieren zijn per ongeluk (bagage) of expres ingevoerd en kunnen andere soorten verdringen. Ze brengen schade toe aan biodiversiteit en verarmen de lokale ecosystemen die
daardoor in hun voortbestaan bedreigd worden.
Januari/februari/maart 2017 - Wintercursus watervogels (eenden, ganzen, steltlopers). Deze e-learning cursus werd gegeven door Marco en Andre van Reenen. De cursisten konden thuis oefenen met het herkennen
van de vogels en door middel van quizjes hun kennis testen. Dit was de
tweede cursus waarbij actief gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden
van e-learning; de cursisten waren enthousiast.
23 november 2017 - Opsteker Cultuurhistorische objecten voor de natuurgidsen door Peter Schut, regio-archeoloog Barneveld e.o. Hij liet ‘sporen’ in het landschap zien, die wijzen op vroege bewoning door jagers en
verzamelaars (tot 6000 jaar geleden) en landbouwers (5000-400 jaar voor
de jaartelling). Dit kunnen overblijfselen zijn van grafheuvels, celtic fields
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of woningen van
jagers en
landbouwers. Het
was een
druk bezochte en
leerzame
avond.
Voorbereiden
paddenstoelencursus – Er is, gedurende het jaar, op een aantal vlakken onderzoek gedaan of het mogelijk is een laagdrempelige paddenstoelencursus te organiseren.
Gedurende 2017 hebben we van twee trouwe leden afscheid genomen:
Hanneke v.d. Brink heeft te kennen gegeven dat ze het wat rustiger aan
wil gaan doen en daarom van de werkgroep afscheid ging nemen. We hebben haar hartelijk bedankt voor haar enthousiasme en haar inbreng in
het programma en de uitvoering van de werkgroep Scholing. Omdat Klazien Koppelaar haar bestuursfunctie heeft neergelegd (en daarmee haar
vertegenwoordigende taak bij de werkgroep) hebben we ook van haar afscheid genomen, Jolanda Denekamp neemt die taak over.
We zijn op zoek naar minimaal één extra lid om de werkgroep aan te vullen. Mocht je interesse hebben in het werk van de werkgroep, neem dan
contact op met Ine van Maren (e-mail: vanmaren.ine@gmail.com of via de
telefoon: 033 27 78 813).
Eduard Barreveld
Nagekomen bericht:
Met ingang van 1 februari 2018 is Eduard Barreveld niet langer coördinator van de werkgroep Scholing. Zijn taak is overgenomen door Henk van
de Beek, tel. 0610 2879 23, e-mail: vandebeekhenk@gmail.com
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Werkgroep Kinderen naar Buiten
In 2017 heeft de werkgroep Kinderen naar Buiten drie excursies gehouden en een presentatie tijdens de voorjaarsledenvergadering.
De drie excursies zijn altijd verdeeld over het jaar. In het voorjaar was dat
de excursie in het Oosterbos. Hier kwamen in totaal tien personen naar
toe: drie volwassenen en zeven kinderen.
De volgende excursie was een landelijke happening namelijk de slootjesdagen, voor de tweede keer bij Appel gehouden. Daar is er altijd water dus
een mooie plek voor slootjesdagen en om te kijken en te zoeken naar alles
wat er in het water beweegt en leeft. Tijdens deze excursie was er een
grote opkomst met achttien kinderen en tien volwassenen.
De grote opkomst van de slootjesdagen komt waarschijnlijk door de landelijke publiciteit. Bovendien water / modder is gewoon enorm leuk voor
de kinderen (en ouders/verzorgers).
De laatste excursie van het
jaar is gehouden
in het Schaffelaarse bos en
was gericht op
paddenstoelen
en de herfst.
Hier
kwamen
ongeveer evenveel mensen op
af als tijdens de
voorjaarsexcursie. We merken
steeds dat de
kinderen het erg leuk vinden om op ontdekking te gaan in de natuur en
het lijkt er ook op dat er elk jaar iets meer kinderen bij onze excursie komen.
Het komende jaar gaan we proberen om de kinderen meer te laten beleven via de zintuigen. Hoe we dat in de excursies gaan toepassen denken
we nog over na. Hopelijk blijft het aantal bezoekertjes ook in 2018 groeien.
Martien Bakkenes
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2018
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