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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 ervan overtuigd dat kennis van natuur, milieu en
landschap de betrokkenheid vergroot. Door uw lidmaatschap ondersteunt u IVN Nijkerk.

Nijkerk Natuurlijk
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Van het bestuur
Met de feestdagen voor de deur kijk
ik terug op het afgelopen jaar en werp
ik een blik vooruit, het nieuwe jaar in.
2018 was voor IVN Nijkerk een jaar
om een nieuwe weg in te slaan.
Met een tweekoppig bestuur
begonnen we aan onze missie.
Gelukkig kwam in juni een 6-tal
gemotiveerde natuurgidsen, vers
van de natuurgidsenopleiding, onze
gelederen versterken.
Zij zijn de verse motorolie die samen
met vele andere vrijwilligers onze
vereniging weer op gang brengen.
Ook achter de schermen wordt hard
gewerkt, waardoor er veel werk uit
handen wordt genomen van het
bestuur.
Mooi om te ervaren dat op het
coördinatorenoverleg van jongstleden
november, waarbij we met een grote
groep vrijwilligers bij elkaar kwamen,
de energie over tafel stroomde.
Nieuwe ideeën, het verbeteren van
bestaande concepten en het gebruik
maken van moderne mediamiddelen
gaan ons een enorme boost geven.
Geweldig om te ervaren dat door
zo met elkaar na te denken over de
toekomst er zoveel energie vrijkomt
die bijna niet te vangen is.
Naast de energie die er binnen IVN
Nijkerk vrijkomt zijn er ook buiten
IVN vele ontwikkelingen die vragen
om onze aandacht: wat te denken van
het vergroten van de biodiversiteit:
wat zoemt daar, Tiny forest, natuur-
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beleving, Grijs, Groen, Gelukkig, Het
Hoevelakense bos, sociale cohesie en
ga zo maar door.
IVN Nijkerk laat ook het komende
jaar weer van zich horen. Is een
partner waar je niet omheen kunt.
Sta jij ook te popelen om met ons mee
te doen? Meld je aan via
info@ivn-nijkerk.nl
We wensen een ieder fijne feestdagen
en een gezond en groen 2019.
Rien Loman
Secretaris

Familiebedrijf sinds 1921

Uw juwelier voor
bijzondere sieraden met oog
voor eerlijke en natuurlijke
materialen.
Plein 13 in Nijkerk
033-2451521

Vakmanschap - Service - Kwaliteit

Paddenstoelen
Door Arjan Kallee
Ook zo genoten van de herfstkleuren en paddenstoelen in het mooie najaar?
Iedereen kent paddenstoelen, de rood-met-witte-stippen (Vliegenzwam) in
het bos en de champignon op je bord. Maar wat zijn het eigenlijk?

Zo groeit de Vliegenzwam uit zijn jasje,
nu zie je ook waar de stippen eigenlijk vandaan komen

Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van schimmels, de schimmel zelf
zie je vaak niet, die zit onder de grond of in het hout. Maar als je van een
omgevallen boom met paddenstoelen wat houtschors verwijdert zie je dikwijls
schimmeldraden zitten. Dat hele netwerk van draden wordt mycelium
genoemd.
Schimmels kennen we ook van de Franse kazen, bv. Camembert (witte
schimmel) en Roquefort (blauwe schimmel), dit zijn eetbare schimmels. Of van
een boterham of sinaasappel die te lang is blijven liggen (deze soorten maken
geen zichtbare paddenstoelen).
Schimmels komen we ook tegen op de bladeren. Eikenmeeldauw ziet er uit
als een witte aanslag op eikenbladeren. Roest manifesteert zich als bruin/
gele vlekken op bladeren, bv. perenroest en bramenroest. De schimmelziekte
vertraagt de groei en zorgt voor minder vruchten.

Nijkerk Natuurlijk
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Ingezoomd op een beschimmelde sinaasappel

Maar schimmels worden ook als medicijn gebruikt, denk maar aan het medicijn
Penicilline, dat bacteriën doodt. Er zijn ook schimmels waarvan de producten
van hun stofwisseling zeer giftig zijn, bv. Aflatoxine (beschimmelde noten).
Het voedsel wordt hierop streng gecontroleerd.
Penicillium chrysogenum (microscoop foto)
De naam is afgeleid van penicillus = penseel,
omdat deze schimmel op een kwastje lijkt.
(University of Wisconsin-La Crosse)

Sommige schimmelsoorten die uit
één cel bestaan, zoals gist, gebruiken
we voor de bereiding van brood of
oliebollen, om lekker luchtig beslag
te krijgen. Gist maakt namelijk
van suikers het gas kooldioxide én
alcohol (wijn en bier). Ook koffie- en
cacaobonen krijgen door vergisting
hun typische smaken en aroma’s.
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Schimmels zijn geen planten en geen dieren, maar een aparte groep voor
de biologen. Hun energierijke voeding halen ze uit de omgeving, ze zijn
heterotroof, net als wij mensen. Groene planten zijn autotroof, zij produceren
zelf hun energierijke voeding dmv. fotosynthese (het stofje chlorofyl in
bladgroenkorrels maakt uit kooldioxide en water m.b.v. zonlicht suikers).
Men denkt dat er wel 1.500.000 soorten schimmels bestaan. 100.000 schimmels
zijn onderzocht en hebben een naam. Schimmels kom je overal tegen, maar
lang niet elke schimmel maakt een paddenstoel. En voordát een paddenstoel
kan ontstaan (onder gunstige omstandigheden, o.a. vocht) is eerst geslachtelijke
voortplanting nodig. De ééncellig dunne draden (hyfen) van een mannelijke
schimmel moeten samensmelten met de hyfen van een vrouwelijke schimmel.
Enkele schimmelsoorten planten zich ongeslachtelijk voort.
De paddenstoelen zelf zijn bedoeld om sporen voort te brengen. De sporen
zijn microscopisch kleine cellen (ca. 10x8 µm; 1 µm = 1/1000 mm) die in grote
getalen worden aangemaakt door de paddenstoel (bij de Vliegenzwam wel 2
miljard, op de lamellen onder de hoed). De sporen verspreiden zich makkelijk
in de lucht met het kleinste zuchtje wind. Elke spore kan weer uitgroeien tot
een nieuwe schimmel. Zo verspreidt de schimmel zich.
Bij sommige soorten, zoals de Inktzwammen, vervloeien de hoeden en sporen
tot zwarte vloeistof en lekken op de grond. Vroeger, toen men met een veer
schreef, werd deze zwarte vloeistof als inkt gebruikt.
De Grote stinkzwam (Phallus impudicus; ja, hij lijkt ergens op…) verspreidt
zijn sporen op een nog andere manier.
Met behulp van een eiertand komt de Grote stinkzwam uit een knol die ook
wel Duivelsei wordt genoemd (plotseling verschijnen deze tussen de bladeren,
de duivel had ze daar neergelegd dacht men vroeger). Binnen enkele uren(!)
steekt daaruit een 10-20 cm lange poreuze, holle steel. De eikelvormige hoed
van de paddenstoel is bedekt met een groene slijmerige sporenlaag die een
penetrante geur verspreidt. De stank trekt o.a. vliegen aan die de sporen
meenemen.

Nijkerk Natuurlijk
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Andere soorten hebben
hun sporen aan de
bovenkant in een
soort microscopisch
kleine zakjes zitten.
Bij aanraking schieten
de sporen massaal de
lucht in, zoals bij de
bekerzwammen, de
Oranje bekerzwam is een
mooi voorbeeld.

Oranje bekerzwam

Sommige soorten schimmels breken de bruine houtstof, het lignine, af en
veroorzaken zo witrot (de witte vezelstructuur blijft over), een andere groep
leeft van de cellulose, deze aantasting noemt men bruinrot (hier blijft een
blokkerige bruine zwakke structuur over). Bomen met witrot blijven lang stevig
staan door de sterke vezels. Bomen met bruinrot zijn broos, de boom kan plots
omvallen terwijl deze er aan de buitenkant nog stevig uit ziet.

Witrot

Bruinrot

Dit is de eerste serie van het totaal, in de volgende nummers zullen wij nog meer
pagina’s met foto’s plaatsen.
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Fruitboomgaarden
De bloeitijd is alweer geweest, de
mooiste periode om in de fruitgaard
te lopen. Het is ook altijd mooi om
dan eens de Betuwe te bezoeken.
Voor degene die dat nog nooit heeft
gedaan: dit is ten eerste prachtig
maar die zoete geur is ook erg lekker.
Een aanrader dus. Wij hopen dat er
geen vorst komt, want dan wordt
het minder smullen. Ook dit jaar was
er veel bloesem kapot gevroren en
sommige bomen hebben helemaal
geen fruit gegeven. Altijd jammer.

Afgelopen winter zijn we ongeveer
om de drie weken op een locatie in
Nijkerk geweest om de boomgaarden
die er zijn te onderhouden. We doen
dit met een groep van meestal zes tot
acht vrijwilligers. Ladder, handzaag
en snoeischaar mee en alle kennis en
kunde toepassen. Het leuke is wel
dat iedere snoeier altijd een andere
visie heeft hoe een boom mooie vorm
krijgt. Daarom is het leuk om eens
mee te kijken en te praten met een van
de vrijwilligers. Dit levert de mooiste
gesprekken op.

Snoeien is voor de meeste mensen
een mooie winterklus. Maar wist u
dat u een boom ook in de zomer kunt
snoeien? En dat de waterloten op een
fruitboom eraf getrokken moeten
worden in plaats van knippen? En dat
allemaal net voor de langste dag? Dan
kan de fruitboom dit mooi herstellen.
Mocht u hier meer over willen weten?
Mail dan naar:
hoogstamnijkerk@gmail.com
Groeten,
Hoogstambrigade Nijkerk, Pepijn Graafland
Nijkerk Natuurlijk
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IJsvogels
Hoe krijg je ijsvogels in een
afwasbak.

Ik vind het nog steeds een wonder dat
er in de sloot achter mijn tuin ijsvogels
voorkomen. Hoewel, zo’n wonder
is het eigenlijk niet. Het water van
de sloot is helder. In de sloot komt
de tiendoornige stekelbaars voor en
allerlei andere waterdiertjes.
In de zomer zie ik ijsvogels niet
zo vaak. We zitten of werken in de
tuin en ijsvogels zijn nogal schuw.
Over de sloot hangt in de zomer
veel begroeiïng. Over het algemeen
houden ze van ruimte boven het
water.

De ijsvogel en ijs

Afgelopen winter heeft het even flink
gevroren. Op de (bijna) stilstaande
plassen in de omgeving waar ijsvogels
foerageren, lag een dun laagje ijs.
Wat echter nooit kan bevriezen is het
water uit de sloot achter mijn tuin.
De sloot wordt daar gevoed door een
bron die tot een diepte van ongeveer
54 meter gaat. Het is een artesische
bron. Vijf meter verderop heb ik
een dam aangelegd met daarin een
overloop. Vissen kunnen hierdoor niet
ontsnappen. Dit deel van het water
van de sloot blijft altijd elf graden. Als
er ijs ligt, trekken ijsvogels naar water
dat niet bevroren is. Dat moet wel in
de buurt liggen, want het zijn geen
trekvogels.
Tijdens die vorstperiode zag ik ze
dan ook bijna iedere dag. Ze worden
aangetrokken door de goudwindes
die ik daar uitgezet heb. Maar er
viel niets te vangen. De kleinste
goudwinde was te groot voor de
ijsvogel. En de stekelbaarzen houden
zich in de winter verborgen.

Een afwasbak helpt

De ijsvogel heeft een goudvis uit de afwasbak
opgedoken. Het formaat ervan is zo’n beetje het
grootste wat hij aan kan.
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Om de ijsvogels te helpen heb ik
goudvisjes gekocht. Een euro per
stuk. In de sloot gezet verbergen
goudvissen zich onmiddellijk ergens
in de diepte waar de ijsvogels er
niet bij kunnen. Daarom gingen de
goudvissen in een afwasbak die half
gevuld was met water. De afwasbak
bleef drijven. En toen maar wachten
in de schuilhut die ik daar bij de sloot
heb gebouwd. Al snel vloog er een

De schuilhut of vogelkijkhut boven de sloot achter in mijn tuin. Vanaf de leuning dook de ijsvogel
steeds in het afwasbakje eronder. Dit bakje dreef op het water. De goudvissen erin zijn op de foto
nog net te zien.

ijsvogel op de leuning. Die dook niet
meteen naar de goudvissen. Eerst
werd zorgvuldig gemeten hoe diep
de afwasbak was en welke van de zes
vissen het eerst gepakt moest worden.
Toen dook hij in de acht cm diepe
bak zonder zijn nek te breken. Met
zijn snavel roerde hij snel achter de
wegvluchtende vissen tot hij er één
te pakken had. Met zijn prooi vloog
hij terug naar de leuning. Dat was
een geluk want zo kon ik vanaf mijn
schuilhut de ijsvogel fotograferen. De
goudvis werd eerst doodgeslagen en
ging daarna met de kop naar voren
het keelgat in.
Grappig was dat er af en toe een
andere ijsvogel kwam aanvliegen.
Die werd ogenblikkelijk weggejaagd.

Zo heb ik enkele dagen uren lang
in mijn schuilhut gezeten om te
fotograferen. Ik kwam er achter dat
een hongerige ijsvogel na het eten
van zes goudvissen van zes à zeven
centimeter voorlopig zijn buik vol
had. Het kostte wel heel wat aan
goudvissen, maar dat had ik er dik
voor over. Koud kreeg ik het niet. Er
zit een stopcontact in de schuilhut
voor een kussentje dat elektrisch
verwarmd kan worden.  
Tien jaar geleden is het me ook gelukt
om ijsvogeltjes zo te fotograferen.
Sommigen van de lezers zullen zich
dat nog wel kunnen herinneren.
Leendert de Boer
Nijkerk Natuurlijk
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Geen tijd om zelf aan
de slag te gaan?
Bestel een bijenhotel in
de IVN-webwinkel:
https://winkel.ivn.nl/
bijen/bijenhotels/

Misschien had u dit stukje nu
midden in de winter niet verwacht!
De winterperiode is bij uitstek
geschikt om eens rustig na te denken
hoe u uw tuin bijvriendelijker kunt
maken of om zelf een bijenhotel
te maken of op ontdekkingtocht te
gaan in uw tuin: waar kan ik gaatjes
maken voor de bij?

Tips voor bijen

Bijen en bestuivers zijn heel erg
belangrijk voor je (moes)tuin. Zij
zorgen namelijk voor de bevruchting
van je planten en fruitbomen. Dit
doen ze door bloemen te bezoeken,
waarvan zij nectar verzamelen. Het
stuifmeel blijft plakken aan hun poten
en lijfjes, waardoor ze stuifmeel van
het mannelijk bloemdeel overbrengen
naar het vrouwelijk deel van de
bloem: de stamper.
Bijenhotel maken
Insecten zoeken voedsel dichtbij
huis. Help ze een handje door een
bijenhotel voor ze te bouwen.
Mooie voorbeelden vindt u op de
website IVN:
www.ivn.nl/nederland-zoemt.

12

Tegels eruit, planten erin!
Zet planten in de tuin
waar bijen en andere bestuivers van
houden. Zonnebloem, aardbei of
longkruid bijvoorbeeld. Juffertjes in
het groen produceren veel nectar.
Bijen en hommels zijn er dol op.
Bovendien staan ze prachtig in je
tuin. Phacelia wordt bijenvriend
of bijenbrood genoemd. Hij staat
graag op een lichte en zonnige plek.
Groot kaasjeskruid trekt veel bijen
en vlinders aan. Die zit vol met
suikerrijke nectar.
Kruidenhoekje
Lavendel, salie en marjolein zijn
onmisbaar in je moestuin. Ze zijn niet
alleen lekker, ze lokken ook nog eens
bijen.
Nuttig onkruid
Staan er per ongeluk madeliefjes,
boterbloemen of paardenbloemen in je
moestuin? Laat ze lekker staan. Bijen
zijn er blij mee.
Bloembollen
In het najaar kun je bloembollen
planten. Bijen en vlinders zijn
dol op de boerenkrokus en de
vingerhelmbloem.
Rien Loman

Wintermijmering
van een natuurmens
Wat doet de winter met de natuur
en wat doet hij met ons? Wij zijn
immers een onderdeel van de natuur
en reageren, bewust of onbewust,
op de bijzonderheden van de
jaargetijden.
De loofbomen en struiken zijn
transparant geworden omdat zij met
behulp van de wind hun bladeren
hebben afgeschud. Hun sapstromen
zijn stilgezet en ze staan stil te staan.
Ze lijken dood.
Veel vogels zijn weggetrokken naar
warmere streken, andere zijn uit nog
koudere streken naar ons gekomen
om krachten op te doen. Zoogdieren,
zoals vleermuizen en egels, zijn in
de slaapstand gegaan, vlinders en
kevers rekenen op het antivries in hun
bloed, of overwinteren als cocon en
pop, amfibieën kruipen in de relatief
warme modder om daar schijndood
het koude seizoen door te komen en
wormen trekken zich diep in de grond
terug. En de dieren die ‘gewoon’
verder moeten leven moeten zich tot
het uiterste inspannen om warm te
blijven, om te overleven.
En wij, wat doen wij? Ik wil dit stukje
positief houden! Niet uitweiden over
vliegreizen naar warme landen of het
hoger zetten van de cv of meer de
open haard aan. Niet somberen over

donkere dagen. Ook niet over jagen
van kraaien en houtduiven en eenden
die in deze periode het haasje kunnen
worden. Oh ja, haasjes kunnen ook
het haasje worden, zo tegen Kerst, het
lichtfeest.
Nee, ik wil de aandacht even
vestigen op mooie dingen en leuke
bezigheden. Bijvoorbeeld het lichte
gevoel dat we precies aan het begin
van de astronomische winter, op 21
december, kunnen krijgen: vanaf
nu blijft het iedere dag langer licht,
lengen de dagen.
Ondertussen voederen we onze
gevederde vrienden en genieten van
hun aanwezigheid. Als er sneeuw ligt
maken we als het kan wandelingen
en gaan we natuursporen ontdekken
van vogels, reeën, katten en muizen.
We kijken onze ogen uit als lage
temperatuur, weinig wind en wat mist
een laagje ijskristallen toveren op de
dunste takjes, sprietjes en pluimpjes.
Adembenemend mooi is alles als de
lage zon dan deze wonderwereld
beschijnt. Dat soort dingen brengen
een mens tot rust, tot inkeer, tot
nadenken over leven en dood. Want
onder dat sneeuwdek, onder het ijs,
de symbolen van de dood, wacht
het leven om opnieuw uit te lopen.
De knoppen aan bomen en struiken
zwellen al en nog even, dan is het
weer lente, dan barst het nieuwe leven
uit.
Arie van den Berg
Oud-voorzitter
Nijkerk Natuurlijk
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De redactie van Nijkerk
Natuurlijk wenst alle lezers
gezellige feestdagen en veel
mooie natuurbelevingen in 2019

Ontwerp Marijke Bakker
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Welkom bij
Albert Heijn Nijkerk.
De hele week geopend:
Maandag t/m zaterdag: 8.00 - 21.00 uur.
Zondag: 10.00 - 19.00 uur.
Gewoon bij Albert Heijn Nijkerk.
Albert Heijn, Frieswijkstraat 72, Nijkerk.

Nijkerk Natuurlijk
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Activiteit

Kerstmarkt Nijkerk

Vogelinventarisatie

Vogelexcursie
Oostvaardersplassen

Kerstmarkt Ermelo

Vogelinventarisatie

Nieuwjaarswandeling

Nieuwjaarsreceptie

Datum

za. 8 dec.

za.15 dec.

za. 15 dec.

za. 15 dec.

za. 19 jan.

za. 19 jan.

za. 19 jan.

Vanaf 16.00 uur

14.00 uur

09.00 u. - 10.00 u.

11.00 u. – 19.00 u.

zie website KNNV

09.00 u. - 10.00 u.

10.00 u – 17.00 u.

Tijd

Overbos Recreatiepark
Scheidingsweg 9
Hoevelaken

Overbos Recreatiepark
Scheidingsweg 9
Hoevelaken

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Centrum Ermelo

Vertrek 08.45 uur Ermelo
Vertrek 09.00 uur
Harderwijk

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Centrum Nijkerk

Startlocatie

1e kwartaal 2019

Programma

IVN natuureducatie

Bestuur

Bestuur

Hanneke Bronkhorst

Kraam IVN-Nijkerk

KNNV
Afdeling Noordwest
Veluwe

Hanneke Bronkhorst

Kraam IVN-Nijkerk

Gidsen

Winterwandeling door het
Hulckesteijnse bos

Vogelinventarisatie

Vogelexcursie
polder Arkenheem

Algemene Ledenvergadering

Vogelinventarisatie

Cursus voor natuurouders
en/of grootouders

zo. 10 febr.

za. 16 febr.

za. 9 mrt.

do. 14 mrt.

za. 16 mrt.

Voorjaar

Binnen of buiten een
natuurles geven

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Aula van Maranathaschool
Grieglaan 4 3862GV Nijkerk

Vertrek Europaweg 79
Apeldoorn

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Start NS-Station Nijkerk

Start vanaf Boni
Vlinderlaan
Nijkerk

Werkgroep
Natuurouders

Hanneke Bronkhorst

Bestuur

KNNV Afdeling
Apeldoorn

Hanneke Bronkhorst

Kraam IVN-Nijkerk

Kraam IVN-Nijkerk

Dit programma is onder voorbehoud.
Zie ook de website, www.ivn.nl/afdeling/nijkerk en de maandelijkse Nieuwsbrief.
Volg ook de plaatselijke bladen en de kabelkrant.
Voor meer informatie: bel 033-2461854 of mail info@ivn-nijkerk.nl

09.00 u. -10.00 u.

19.45 u. – 22.30 u.

zie website KNNV

09.00 u. –10.00 u.

14.00 uur

Ontdek de natuur om je
14.00 uur
heen (nut van riet, herkennen
van bomen en het ontdekken
van insecten in wintertijd)

zo. 27 jan.

Je kunt overal tanken maar sparen voor IVN Nijkerk doe je alléén bij

Bij iedere liter brandstof wordt 2 cent gereserveerd
voor de natuurvereniging IVN.
GEWOON DOEN

18

Oase tussen beton
Oase tussen beton, elke dag worden
we ermee geconfronteerd. Je wordt er
echt verdrietig van.
Wat hebben we toch een warme zomer
achter de rug. Voor de één betekende
het: vaak naar het strand gaan, lekker
genieten. Voor anderen was het een
ware kwelling, denk daarbij aan
onze ouderen, onze zieken. Maar er
is nog een groep die nauwelijks wist
te overleven. Die groep heet onze
NATUUR.
Natuur is een breed begrip en bestaat
uit uiteenlopende aspecten. Meestal
denken we daar niet zo bewust
over na. Pas wanneer er zichtbare
tekenen komen wil ons brein er zich
enigszins in verdiepen. We zagen de
bomen bruinen, de oogst bijna teniet
gaan. Angst voor hoe moet het nu
verder, komt het nog wel goed met de
natuur?
Maar wat wij intussen vaak vergeten,
is hoe sterk diezelfde natuur eigenlijk
is. Zij heeft haar eigen wetten en
normen. Wat weten wij daar nu van?
Is ook erg ingewikkeld. We gaan eens
dichterbij kijken, onze eigen bijdrage
aan de natuur, onze eigen tuin.
Berichten van onderzoekers:
we hebben nog maar een derde deel
van onze insecten over, onze vlinders
konden de zomer nauwelijks aan.
Wat te denken van de bijen? Allemaal
vragen.
Maar wat is uw, jouw bijdrage aan
wat wij natuur noemen?

Ik kijk naar mijn tuin, ik zeg niet
mooie tuin, want voor het oog haalt
hij het niet bij de tuinen met mooie
bloemen en struiken die je gemiddeld
aantreft. Toch, een rijke tuin is het
wel.

Wat is dat? Een oase tussen beton?

Eigenlijk is die vraag onnodig, want
kijk eens in veel tuinen: als er al een
plant of struik in staat moet deze
weinig onderhoud hebben. Ja, we zijn
er allemaal te druk voor.

Wat zie je? Bloemen, onkruiden, of

liever ongewenste kruiden, een struik,
het kan het verschil maken. Er komen
insecten op af. Bah, wat vies, die wil ik
niet. Maar insecten zijn noodzakelijk
voor de ontwikkeling van de natuur
en dus voor ons.
Nijkerk Natuurlijk
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Zo komen er vlinders op bezoek,
bijen, libellen en juffers, kevers,
spinnen, mieren, noem maar op.
En ieder heeft een taak.

Zo was er bij mij een kruisspin, zij
ving per dag zoveel dat haar hele
buikje rond was. Natuurlijk liet ik
haar zitten, al zat ze wel buiten pal
voor mijn raam. Weghalen? Ik kan
mijn raam niet lappen. Nou, dan maar
niet. Het regent toch niet. Dan komt
er een springspin even om de hoek
kijken. Prachtig en snel.
Een ander moment had ik er het zwart
weeskind, niet zo algemeen. En een
jongedame paardenbijter, schitterend!
Ik had planten in de tuin met meeldauw. Uit het niets kwamen honderden mieren tevoorschijn. Doodmaken,
straks zijn ze binnen! Nee, ze hebben
de planten volledig schoongemaakt
en verdwenen, alsof ze er nooit
waren geweest. Het lijkt net of ze
samenwerken met de mens haar wens.

20

Dan de vogels. Midden in de
nieuwbouw. Wat verwacht je daar
nou? Allemaal grind of beton in
de tuin, op één na, een oase vol
verrassingen. Sijzen, staartmezen,
groenlingen, spreeuwen, turkse
tortels, gaaien, en ga zo maar door, tot
wel 23 soorten vogels komen voor op
een stukje van misschien 6 bij 6 meter.
Zelfs de sperwer en de buizerd komen
langs. En een vergissing van de grote
bonte specht, onze bomendokter. En
ze kunnen, op de laatste twee na, ook
nog allemaal samen leven. Soms is
er flinke ruzie. Ze schreeuwen, slaan
elkaar, pikken naar elkaar. Meestal
mussen en spreeuwen, soms de
tortels. Maar het is een feest om ze
dagelijks in deze oase te bewonderen.

Wat geniet je! Als je even naar
buiten kijkt, of gewoon even op een
krukje/stoeltje buiten gaat zitten, zie
je van alles aan je oog voorbij trekken.
Klein, iets groter, of, vul maar in. Het
is een wonder, een wonder dat natuur
heet. Zo klein, alles zit erop en eraan.
Kijk die kleuren van de vleugels van
de vlinder. Zie eens hoe ijverig de
miertjes in je tuin werken. Luister naar
het zoemen van de bijen. Ruik eens
hoe heerlijk het buiten ruikt. Kijk eens
naar die prachtige spinnenwebben,
vooral in het najaar. Is het niet
geweldig? Als je jezelf even de tijd
gunt, kun je er zo van genieten!
Wat kun je zelf doen! Het lijkt
een moeilijke vraag, maar dat is het
niet. Je kunt zelf natuurlijk genoeg

bedenken, maar ik zal hier een paar
kleine eenvoudige voorbeelden
geven. Veel mensen hebben lange
werkdagen, zorgen voor anderen of
hebben een jong gezin, vul maar in.
Dan moet de voortuin niet te veel
werk zijn, toch? Er is al genoeg te
doen. Toch, als we aan de toekomst
van de volgende generatie, onze
(klein)kinderen denken, moeten we
daar wel wat aan gaan doen, al is
het maar in onze voortuin, het is een
begin. We weten allemaal dat bloemen
van nature niet zolang mooi blijven,
dus hup, naar het tuincentrum.
Deze bloemen staan tenminste een
tijd, spaart kosten en tijd. Maar deze
bloemen en planten zijn bespoten met
gif. Daarvan gaan onze insecten juist
dood.Wat nu?
Als je het voorrecht hebt een tuintje of
ruimte op het balkon te hebben, zijn er
mogelijkheden om voor b.v. insecten,
vlinderpoppen e.d. iets te doen.
Houd een hoekje in je tuin/balkon
vrij. Laat daar b.v. wat
blad, een oude plant, takjes
liggen. Nee, het is dan
niet opgeruimd, maar wel
een mogelijkheid om bij
te dragen aan een stukje
toekomst voor insecten, dus
ook voor de toekomst van
je (klein)kinderen. We zijn
er allen afhankelijk van.
En als je zo’n hoekje in je
tuin hebt gecreëerd, noem
het maar het ruige stukje,
dan zal een oase ontstaan.

Insecten hebben een overwinterplekje.
Paddenstoeltjes kunnen helpen het
op zijn tijd te verwerken tot, ja, zelfs
goede grond voor je tuin. Iedereen is
er mee geholpen. En in het voorjaar
kun je weer genieten van hetgeen er in
je ruige stukje heeft overwinterd.
Het is nog niet te laat in je tuin. Blad
genoeg. En niet alles is al uitgebloeid.
Laat een wilde bloem gerust eens
staan. Je zult versteld staan wat daar
allemaal op af komt. En je kunt er
dan in het nieuwe seizoen weer van
genieten.
Dus, ga er voor. Geef de insecten een
stukje van je tuin. Kijk in de winter
gerust eens bij je ruige stukje, maar
laat het verder met rust. Doe mee en
help zo de volgende generaties.
Gerrie van den Brink,
Natuurgids IVN Nijkerk

Nijkerk Natuurlijk
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de PaardenBloem

(Taraxacum vulgare)

De paardenbloem is een plant
waarvan de bloem in het voorjaar
sommige weilanden geel kleurt.
Tot laat in het najaar bloeit hij. Zelfs
in zachte winters probeert hij zijn
zonnige bloem te tonen. Na de bloei
tooit hij zich met prachtige pluisbollen
op lange, holle stelen. Kinderen
plukken deze bollen om er tegenaan te
blazen, zodat er parapluutjes met hun
zaadje door de lucht gaan zweven. En
hiermee heb ik al een paar geheimen
van deze interessante bloem genoemd.
Want interessant is deze bloem zeker,
hoewel hij voor velen alleen maar
lastig onkruid is omdat de penwortel
zo moeilijk te verwijderen is. Boeren
vinden ze ook maar niks want ‘waar
een paardenbloem groeit daar gedijt
geen gras’. Een waarheid als een koe.
Deze plant groeit overal waar
het maar enigszins mogelijk is:
in weilanden en op akkers, in
voortuintjes en volkstuintjes, langs
bosranden en tussen straatstenen,
in het moeras en op het zand, in
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een bloembak en op een knotwilg,
echt overal. Wel is het zo dat er
in de grasproductiepercelen geen
paardenbloemen voorkomen, daar is
het Engels raaigras (Lolium perenne) de
monocultuur.
Voor geleerden is de gewone
paardenbloem niet zo gewoon als
haar naam doet vermoeden. Het is
een ingewikkelde soort: de plant
kan zichzelf klonen en een heel
veld paardenbloemen kan daardoor
uit identieke planten bestaan en
tegelijkertijd worden er tientallen
ondersoorten benoemd.

Namen

De plant is genoemd naar zijn bloem.
De naam lijkt voor de hand te liggen
maar de deskundigen zijn het daar
niet over eens. Weliswaar versmaden
paarden de planten niet maar varkens
zijn er ook niet vies van. En reeën
hebben ze altijd op het menu staan,
evenals hazen en konijnen. Maar die
dieren worden niet voor de naam
gebruikt. Daarom eerst een paar
volksnamen uit onze geschiedenis:
Hondebloem (overgenomen uit
het Duits: Hundsblume), Pisbloem
(vochtafdrijvend), Kettingbloem
(slingers gemaakt door kinderen) en
Molsla (bladgroente).
De Latijnse naam is zeer oud en de
betekenis van het woord Taraxacum
nogal onduidelijk, in ieder geval
niet paard, dat in het Latijn Equus is.
Vulgare is gemakkelijk, dat betekent
algemeen.

Met deze naamgevingen zijn we er
nog niet helemaal, beter gezegd, zijn
we er helemaal nog niet.
In Nederland worden/werden er
196 (!) ondersoorten paardenbloemen
onderscheiden waarvan een enkele
een Nederlandse naam heeft gekregen
zoals oranjegele paardenbloem,
gekroesde paardenbloem,
schraallandpaardenbloem en
moeraspaardenbloem. De rest heeft
Latijnse namen, bijvoorbeeld
Taraxacum dunense (uit de duinen),
T. frisicum (uit Friesland en, ja
gelukkig, ook T. gelricum (uit
Gelderland).

Getallen

De paardenbloem is een composiet.
Dat betekent dat de bloemen
samengesteld zijn uit een groot
aantal kleine bloempjes. In het
geval van de paardenbloem zijn het
lintbloemen die dicht op elkaar op
één bloemhoofdje staan en samen
zo te zien één bloem vormen. De
bloei begint bij de randbloemen en
geleidelijk komen de meer centrale
bloemen in bloei. Hun aantal varieert
van 15 tot 400, dus gemiddeld
ruim 200. Ieder lintbloempje krijgt
één zaadje. Een plant brengt in
het voorjaar, voorzichtig geschat,
ongeveer 10 bloemen voort. Er staan
op een vierkante meter van een met
paardenbloemen bezet weiland, ook
voorzichtig geschat, 10 planten. 10 x
10 x 200 maakt 20.000. Een weiland
van één hectare ( = 10.000 m2) levert
dan 10.000 x 20.000 vruchtjes op. Dat

zijn er 200.000.000 ofwel 200 miljoen,
voorzichtig geschat, dat wel.

Bestuivers en bezoekers

Er is door de schrijvers van mijn
belangrijkste bron vastgesteld dat
de bloemen worden bezocht door
een groot aantal insecten. Uiteraard
vlinders en bijen en hommels. Van
de vlinders bijna 20 soorten, van
dikkopjes tot st.-jansvlinder. En
van de bijen en hommels wel meer
dan 40. Maar vlak ook de vliegen
en muggen niet uit met bijna 50
soorten. Tot slot ook nog kevers en
torren, dertien soorten. Totaal meer
dan 100 insectensoorten. Natuurlijk
hebben ook paardenbloemen last van
parasieten zoals bacteriën, virussen
en zwammen. En bovendien ook nog
eens van een enorme hoeveelheid
predatoren: zoogdieren, vogels,
slakken, mijten, bladwespen, vlinders
(rupsen), vliegen en muggen,
sprinkhanen en krekels, bladluizen en
wantsen, kevers en torren en ook nog
aaltjes. Het is een bonte menigte uit
het dierenrijk die gebruik maakt van
zo’n gewone plant.
Voor de lezers die willen weten welke
dieren dat allemaal zijn, die kunnen
van mij de tabellen ontvangen.

Smaak

Paardenbloemen hebben een bittere
smaak. Dankzij die bitterheid zijn
konijnen en hazen er dol op. Het
is zelfs zo dat hazen afhankelijk
zijn van bittere kruiden: zonder
paardenbloemen gaan ze dood.
Nijkerk Natuurlijk
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Van oudsher gebruiken mensen de
plant als voedsel en bestrijden de
bitterheid door de te eten bladen eerst
onder een laagje aarde te bedekken,
vandaar de naam ‘molsla’. Na ‘rijping’
worden de bladen te voorschijn
gehaald en voor consumptie bereid
door koken of rauw in de salade:
zonder bitterheid.

Bedreigd

Vanwege de wegendichtheid, de
industriële uitstoot, de uitbreidende
bebouwing, de verdroging, de
intensieve akkerbouw en veeteelt

zijn al veel planten en diersoorten
uit Nederland verdwenen. Zo ook
ondersoorten van de zeer algemene
paardenbloem. Van sommige
ondersoorten is er soms nog slechts
één vindplaats. Een onzorgvuldige
schep slootbagger van een machine
er op en de volgende ondersoort is
niet meer. Met dit gegeven moeten we
leven en volop genieten van wat nog
over is.
Arie van den Berg
oud-voorzitter

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 14 maart 2019 houden wij onze 42e Algemene Ledenvergadering. Deze zal ditmaal plaatsvinden in de aula van de Maranathaschool,
Grieglaan 4, 3862 GV Nijkerk
De school is vanaf 19.30 uur open. De vergadering begint om 19.45 uur.
Na de pauze zal de fotowerkgroep van IVN Nijkerk een diapresentatie
verzorgen.
De agenda en de daarbij behorende stukken worden u ruim voor de
vergadering toegestuurd.
Het bestuur
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Paddenstoelen foto-excursie
Nimmerdor
We hebben ons om 10:00 uur in de
ochtend verzameld bij het witte hek
aan de Keesomstraat te Amersfoort.
Ruud van Veenschoten was onze
expert op het gebied van paddenstoelen.
Vooraf heeft Ruud al een paar keer
door het gebied gelopen om de
mooiste en de bijzonderste paddenstoelen te zoeken voor onze fotoexcursie.

14 oktober 2018

je de camera laag bij de grond moet
houden? Een lid van ons had een
heel handig kussentje van spijkerstof
bij zich en dat gevuld met een zakje
macaroni. Dit kussentje leg je op de
grond of op een boomstam, zodat de
camera er stabiel op blijft liggen.
Erg handig, want je kan het spijkerstofje gewoon wassen als het vies
wordt.

Het weer hielp die dag ook erg goed
mee. De zon scheen en er was een aangename temperatuur. In het bos was
er genoeg te zien en te vinden aan
paddenstoelen. We zagen veel porselein-zwammetjes, elfenbankjes, maar
ook wat bijzonders zoals een duivelsei (vruchtlichaam van de grote stinkzwam) en een slijmsteelbundelzwam
hoog in de boom.
Ruud liet ons rechte koraalzwam zien
dat tussen de gevallen beukenblaadjes
verstopt zat. De kleine bundeltjes van
rechte steeltjes hadden bijna dezelfde bruine kleur als de bruine beukenbaadjes. Nadat je de eerste hebt
gezien, zag je ineens veel meer van die
rechte bundeltjes tussen de blaadjes
staan en moest je oppassen dat je er
niet per ongeluk op zou gaan staan.
Om paddenstoelen goed te kunnen
fotograferen kun je gebruikmaken
van een statief, maar hoe doe je dat als
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Aan het eind van onze wandeling
wees Ruud ons nog op een mooie
sponszwam die aan de voet van een
boomstronk zat. Deze paddenstoel
heeft mooie gekrulde uiteinden en
is ook erg leuk om van dichtbij te
fotograferen.
Het was een geslaagde paddenstoelen
foto-excursie.
Met dank aan Ruud van Veenschoten.
Petra Heidinger

Nieuw leven bij IVN Nijkerk…….?
Samen met Rien Loman wil ik vanaf 2019 het excursie/lezingen- en gidsenverhaal van IVN NIJKERK nieuw leven inblazen, op een nieuwe wijze.
Een werkgroepje met Gerrie van den Brink en Petra Heidinger erbij.
We willen zowel de niet veel van natuur wetende regiobewoner van dienst zijn
met basiskennis van de natuur en aanverwante zaken, maar ook de gevorderde
IVN’er, de kinderen (scholen) en de ouderen (grijs/groen/gelukkig doelgroep).
Hierbij denken wij aan excursies voor beginners (al dan niet voorafgegaan door
een basislesje), excursies voor gevorderden, natuurwandelingen (beleving),
lezingen, films en doe-dagen. En meer samenwerking met KNNV en Groei en
Bloei en andere groene organisaties. De excursies of lezingen kunnen gaan over
de natuur, natuurbeleving maar ook over dingen die zijdelings met de natuur
te maken hebben, zoals bijvoorbeeld geologie.
Eerst gaan we inventariseren welke vrijwilliger allemaal wat kan en wil.
En wanneer het kan.
Daarom vragen wij jullie, IVN’ers uit Nijkerk en omgeving, of je zin hebt om in
2019 een lezing of een excursie te verzorgen.
De bijkomende vragen zijn dan natuurlijk:
- welk onderwerp
- lezing of excursie
- voor welke doelgroep
- welke periode
- maximaal aantal mensen
- welke dag van de week
En misschien ken of weet jij nog wel iemand binnen je netwerk die ook wil
gidsen, of lezingen kan verzorgen, of heb je andere leuke ideeën. Bijvoorbeeld:
zoals Groei en Bloei de mooiste tuin- verkiezing doet, kunnen wij zomaar de
mooiste moestuinverkiezing doen.
Als we alle reacties binnen hebben, kunnen we misschien een keertje met
geïnteresseerden bij elkaar komen om e.e.a. te bespreken.
Natuurlijk is het ook leuk om eens samen te praten en te brainstormen over
mogelijkheden. We kunnen dan een afspraak maken, wellicht dit jaar nog.
Je kunt je reactie sturen naar r.e.verhoef@gmail.com of je belt even met
Rien of Ruud.
Ruud Verhoef, Hoevelaken
06-50743818
Nijkerk Natuurlijk
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Water
De natuur is meer dan planten, bomen
en dieren. In de winter is er tijd om na
te denken over andere onderdelen van
de rijke natuur. Daarom sta ik in dit
stukje even stil bij het belangrijkste wat
we op aarde hebben: water! Water is
levenbrengend. Zeker afgelopen jaar,
toen de Grote Droogte voor het eerst
plaatsvond (2018 en verder?) hebben
we kunnen zien wat gemis aan water
betekent. Na een voorjaar, zomer en
herfst met minimale neerslag lijdt alles
onder het watertekort, planten, struiken,
bomen, insecten, amfibieën, zoogdieren,
vogels en bodemdieren. Maar ook
boeren, burgers en buitenlui merken
het of gaan het merken, zowel op hun
bankrekening als in de portemonnee.

Aggregatietoestanden

Water (H2O) is wel het meest
fascinerende element dat we kennen:
het is fenomenaal in zijn eigenschappen,
vooral in de vloeibare toestand. De
andere twee traditionele toestanden zijn
gas en vast. Gas als stoom en waterdamp
en vast in de vorm van kristallen, sneeuw
en ijs. Alle drie de vormen krijgen een
beetje aandacht, terecht zeg ik een beetje
want een artikeltje als dit staat in geen
verhouding tot de bibliotheken vol met
boeken over deze onderwerpen.
Eerst de vloeibare vorm, de drinkbare.
Sterker nog, als je lang genoeg geen
water drinkt ga je onherroepelijk dood.
Wij denken dat mensen bestaan uit vlees
en bloed. Dat klopt, we zeggen dat zo
omdat we dat een mooie uitdrukking
vinden. Maar in werkelijkheid bestaan we
gemiddeld voor 50 % (bij vrouwen) tot

28

65 % (bij mannen) uit water! Meestal
wordt er 80 % aangehouden maar
dat geldt alleen voor embryo’s.
De aanwezigheid van water is een
levensvoorwaarde. Vandaar ook het
zoeken naar water op de maan, op mars
en op exoplaneten. Want waar water is,
daar is leven! En alles wat leeft heeft de
aandacht van IVN’ers.

Klimaatverandering

Het oppervlak van de aarde bestaat voor
ruim 70 % uit water, zout water wel te
verstaan, niet te drinken. En boven de
oceanen, de zeeën en de continenten
omspant de atmosfeer de aarde, lucht
met waterdamp. Waterdamp, de gasvorm
van water, condenseert op minuscule
stofdeeltjes en komt als neerslag in de
vorm van mist, motregen en regen als
zoet water terug op aarde. Ook in de
vaste vorm komt water op de aarde
terug, hagel en sneeuw, samengesteld
uit ijskristallen. Belangrijker dan de
broeikasgassen kooldioxide (CO2) uit
bijvoorbeeld kolencentrales en methaan
(CH4) van o.a. de industriële veeteelt
is waterdamp. Hoog in de atmosfeer
wordt door straalverkeersvliegtuigen
veel waterdamp geproduceerd.
Waterdamp houdt de warmte van
de aarde vast en is het belangrijkste
broeikasgas. Broeikasgassen zorgen voor
opwarming van de aarde met als gevolg
kooldioxide. Maar ook de waargenomen
toename van de zonnewarmte is debet
aan de klimaatverandering. En bij die
verandering speelt water een cruciale rol:
hier te weinig, daar te veel.

Temperatuur

Het is een bekend verschijnsel dat
water bij – 4 graden Celsius een andere
dichtheid krijgt en dan aan de onderkant
minder snel bevriest. Dat geeft veel
dieren in sloten, beken en plassen een
ongedachte overlevingskans. Maar dan
moet er natuurlijk wel voldoende water
zijn want anders bevriest het gemakkelijk
tot de bodem en dat betekent dan de
dood voor veel organismen.

Isolator

kunnen daarin opgenomen worden en
met vele gaat water H2O een chemische
verbinding aan. Schoon, gefilterd water
met 18 ppm (parts per million) is zeer
schoon. Normaal, goed drinkwater heeft
al gauw een veelvoud. Zuiver schoon
water komt in de natuur nauwelijks
voor. Maar wat weinigen weten, is dat
zuiver water een uitstekende isolator
van elektriciteit is. Volgende keer meer
onbekende, spectaculaire eigenschappen
van water. Dus: wordt vervolgd.

De opname van stoffen van water is
bijna onbeperkt, praktisch alle stoffen

Arie van den Berg
Oud-voorzitter

In memoriam Jannie Wijnsma
Op 25 november is Jannie Wijnsma overleden, liefhebster van de natuur en van
de Nederlandse taal.
Haar kennis van het Nederlands bracht zij jarenlang in praktijk voor het IVN
terwijl zij een echte Friezin was.
Zij was één van de redactieleden van Nijkerk Natuurlijk. De redactie deed elk
kwartaal weer een poging om een actueel kwartaalblad zonder fouten uit te
brengen. De d’s en t’s en soms het ‘hier zet men koffie en over de Zaan’ waren
zaken waar de redactie zich dan druk over maakte, Jannie voorop.
Naast de discussies over stijl en spelling hadden de redactieleden hun oren
en ogen open als het ging over actuele zaken in onze regio. Soms was er
een onderwerp waarover één van de deelnemers iets gehoord of gezien had en
er verbaasd over was dat er in Nijkerk Natuurlijk geen aandacht aan besteed
werd. Dan ging de redactie daar weer achteraan.
Behalve het redactiewerk heeft Jannie ook jarenlang in haar wijk - en dat was
een grote - Nijkerk Natuurlijk bij de leden en donateurs in de bus gedaan.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke
periode.
IVN bestuur
Nijkerk Natuurlijk
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Natuurwerkdag 2018: Landgoed Appel

De dag begon stralend, maar koud:
de rijp stond op het gras.

Meteen de vlag opgehangen…

en de tent opgebouwd, waarna al snel
de eerste mensen aangefietst kwamen.

Na een welkom Van Onno de Vries
van de vrijwilligersgroep Appel en
een werkinstructie van Rien …
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ging iedereen aan de slag. Opslag
verwijderen op de hei en in de
grotendeels drooggevallen vennetjes.

In totaal waren er bijna 50 deelnemers,
waaronder een grote groep van
Scouting Nijkerk, waardoor er flink
wat werk is verzet.
En met lekkere koffie,
bereid op de Stoof van
SLG, en een goede lunch
met soep van Peter Bokkers,
was het bij elkaar een heel
geslaagde dag.
Iedereen enorm bedankt!

Zin om ook een keer mee te helpen?
De natuurwerkdag is elk jaar op de
eerste zaterdag in november. Welkom!
Tekst: Sandra Plette
Foto’s: Sandra Plette en Rien Loman

Werkgroepen
Advertenties

Rien Loman

033 - 246 18 54
advertenties@ivn-nijkerk.nl

Boomfeest

Jan Smits

033 - 245 33 13
boomfeest@ivn-nijkerk.nl

Communicatie en PR

Ans van Duijnhoven

033 - 253 67 39
pr@ivn-nijkerk.nl

Fotowerkgroep

Petra Heidinger

fotowerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Gidsen
en excursies

Ruud Verhoef

06 - 50 74 38 18
gidsenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Hoogstambrigade

Pepijn Graafland

06 - 18 68 21 34
hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl

Kraam IVN-Nijkerk

Ruud Verhoef

06 - 50 74 38 18
kraamivn@ivn-nijkerk.nl

Landschapsbeheer

Rien Loman

033 - 246 18 54
landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl

Natuurouders

Arjan van Slooten

natuurouders@ivn-nijkerk.nl

Nieuwsbrief

Ans van Duijnhoven

033 – 253 67 39
pr@ivn-nijkerk.nl

Nijkerk Natuurlijk

Egbert Woudenberg

033 - 245 31 82
nn@ivn-nijkerk.nl

Planten

Arjan Kalee

plantenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Scholen

Marijke Bakker

0341 - 36 17 09
scholenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Vogels

Jan Wouda

033 - 844 40 93
vogelwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Website

Ruud van Veenschoten

06 - 81 33 26 28
webmaster@ivn-nijkerk.nl

Nijkerk Natuurlijk
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EL

EEN KLASSE OP ZICH
. VERREKIJKERS MET SUPERIEURE TECHNOLOGIE

Zo scherp. Zo contrastrijk. Zo ongeëvenaard.
De EL SWAROVISION serie is een mijlpaal in precisieoptiek.
Elke verrekijker is een meesterwerk van precisie en innovatie.
Dit wordt gewaarborgd door de allerbeste optische kwaliteit: perfecte
scherpte helemaal tot aan de rand, de hoogste kleurgetrouwheid,
briljante kleuren en een 100% groothoekgezichtsveld,
zelfs voor brildragers. Dankzij de unieke open EL-greep past
de EL SWAROVISION verrekijker perfect in elke hand.

EL 42
SWAROVISION

IVN LEDEN KRIJGEN
15% KORTING
Van der Goot Opticiens
Plein 15, 3861 AB Nijkerk
033 – 2463545
info@vandergoot.nl
www.vandergoot.nl

EL 50
SWAROVISION

EL 32
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