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IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor
een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur
in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren
hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk de natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier thema’s: Kind
& natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid.
IVN is er van overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur
duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur! U kunt IVN Barneveld steunen door donateur of lid te worden; donateurs dragen minimaal
€ 12,-- per jaar bij, leden betalen ten minste € 24,-- per jaar.
Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar .

Het bestuur van IVN Barneveld wenst alle leden, donateurs, adverteerders en andere
relaties het allerbeste voor het
nieuwe jaar 2019
Natuurlijkerwijze, winter 2019
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Van de voorzitter
Januari is de maand waarin we terugblikken op het afgelopen jaar.
We constateren dat het jaar weer snel voorbij is gegaan, misschien
wel te snel. Je had wellicht nog dit willen doen, daar nog eens kijken
bij het water, een boswandeling. Jammer, weer niet gedaan.
Gelukkig is januari ook de maand van de goede voornemens. In 2019 gaan
we het helemaal anders doen. Als IVN geven we daar weer ruim voldoende gelegenheid toe. Voor 2019 is de excursieagenda al goed gevuld
met een mooie diversiteit aan activiteiten. Ook onze nieuwe locatie geeft
ons meer mogelijkheden om andere activiteiten te ontplooien. Wat het
allemaal gaat worden, is nog niet bekend, maar het zal over het algemeen
een natuureducatief tintje hebben. We hebben de naam niet voor niets
veranderd van biologisch centrum in IVN Natuureducatie Barneveld. Dit
jaar gaan we nadenken over wat we onder andere voor de Barneveldse
samenleving kunnen betekenen. Hoewel er op dit punt nog veel moet gebeuren, is het de bedoeling dat we ook dingen samen gaan doen met de
bewoners van het Geldersch Erf. De vraag is of dit al in 2019 voldoende
vorm en inhoud krijgt. Daarvoor moeten er nog te veel ruimtes verhuurd
worden. Dit geldt ook voor de winkel waar we onze producten kunnen
verkopen. Deze kan voor ons belangrijk zijn, omdat we voor onze inkomsten niet te afhankelijk willen zijn van anderen: we houden het liefste onze
eigen broek op. Op zich zijn er genoeg ideeën die we kunnen uitwerken,
maar een briljant idee is natuurlijk altijd welkom. Afsluitend wil ik toch nog
even terug naar 2018. Met heel veel plezier herinner ik me de opening van
het IVN Natuureducatie Barneveld door burgemeester Asje van Dijk. De
opening deed hij op zijn eigen humorvolle manier, maar dit overtrof hij
nog tijdens het overhandigen van het lintje aan Truus Boland: het hoogtepunt van de avond. Zonder iemand tekort te willen doen, wil ik nog even
stilstaan bij het overlijden van ons erelid Piet Kruijt. Piet heeft veel voor
onze afdeling betekend in diverse hoedanigheden. Wat ik bijzonder vind,
is dat hij tot bijna aan zijn dood bij ons betrokken bleef. Hij kon niet meer
naar de vergaderingen komen, maar meldde zich wel altijd af en vroeg
dan hoe het ging en of ik de groeten wilde doen. Laten we er samen iets
moois van maken van 2019, een nieuw verenigingsjaar.
Rien Brand
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Buitenactiviteiten 2019
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.
Leden en donateurs van IVN Barneveld en kinderen t/m 12 jaar
mogen gratis mee, anderen betalen € 3,50 per persoon.
Deelname is geheel op eigen risico.
Zaterdag 5 januari - NIEUWJAARSWANDELING
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara, 14.00 uur Parkeerplaats SBB,
Hogesteeg, Garderen
Gidsen: Margreet Rouwenhorst (06 456 458 75), Evert van den Berg (06
516 179 42) en Aart Mulder (06 282 618 83)
Zaterdag 16 februari – VOGELEXCURSIE NAAR DE RANDMEREN
8.00 uur parkeerplaats Vetkamp
Gidsen: Wim Bakker, Peter en Tineke Tazelaar
Zaterdag 9 maart – BEZOEK AAN DE MOOISTE RIVIER: DE IJSSEL
8.00 uur parkeerplaats Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduijn
Zaterdag 13 april – VOORJAARSWANDELING LANDGOED GERVEN
9.45 uur Bethabara
Gidsen: Lenie van de Streek en Grietje
Stitselaar
Informatie: 0342 471 134 (tussen 17.00
uur-18.00 uur)
Zaterdag 20 april – VOORJAARWANDELING VOOR KINDEREN IN HET
OOSTERBOS
10.00 uur bij het hek ‘wandelpark’ Oosterbos, Mr. Troelstralaan, Barneveld
Gidsen: Werkgroep Kinderen naar buiten
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Woensdag 24 april – CULTUURHISTORISCHE WANDELING HOOG
BUURLO
18.30 uur Vetkamp,18.45 uur Bethabara en start 19.00 uur Hoog Buurlo
Gidsen: Hans van de Bovenkamp en Klazien Koppelaar
Zaterdag 27 april – ORANJEFIETSTOCHT MET ONTBIJT op Koningsdag
vertrek 7.00 uur, Brasserie Buitenlust, Hoofdstraat 89, Voorthuizen
Deelname voor kinderen, donateurs en leden van IVN Barneveld € 3,50
voor anderen € 5,-Gidsen: Aart Mulder, Henk van de Beek, Albert Prins en Grieke Dekker
Opgave vooraf i.v.m. ontbijt t/m 25 april bij Aart Mulder (06 282 618 83)
Zaterdag 4 mei – HET JUBELT AAN DE RAND VAN HET KOOTWIJKERZAND
7.30 uur Vetkamp, 7.30 uur Bethabara. Start 8.00 uur vanaf de parkeerplaats van SBB aan de Heetweg bij het witte boswachtershuisje.
Gidsen: Aart Mulder en Grietje Stitselaar
Inlichtingen: 06 282 618 83
Maandag 13 mei – GEBEURTENISSEN EN RESTEN VAN PRECIES 79 JAAR
GELEDEN OP DE GREBBELINIE
19.00 uur Vetkamp
Gids: Martien Bakkenes
Woensdag 15 mei – HOOR MEER EN KIJK MEE BIJ DE NESTKASTENCONTROLE VOOR KINDEREN
Half mei zijn er veel jonge vogels te bewonderen: soorten mezen, boomklever en bonte vliegenvanger. De vogelwerkgroep van IVN Barneveld
heeft bijna 900 nestkasten hangen in de bossen. Waarom doen we dit?
Hoe verzamelen we alle gegevens?
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara
Gidsen: Henk van de Beek en Grietje Stitselaar
Zaterdag 15 juni – SLOOTJESDAG VOOR KINDEREN
Vertrek 10.00 uur, het vertrekpunt wordt via de pers aangekondigd.
Gidsen: Martine Ganzevles en Klazien Koppelaar
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Dinsdag 18 juni – CULTUURHISTORISCHE WANDELING OVER HET WEKEROMSE ZAND
18.30 uur Vetkamp, 19.00 uur hoek Hoge Valksedijk/Vijfsprongweg
Gids: Hans van de Bovenkamp
Donderdag 11 juli – BATMAN RETURNS, op zoek naar vleermuizen
20.30 uur Vetkamp
Gids: Hans Boland
Donderdag 18 juli – PINETUM LUNTEREN
19.00 uur Vetkamp, 19.30 uur parkeerterrein restaurant De Lunterse
Boer, Boslaan 87, 6741 KD Lunteren
Gidsen: Evert van den Berg en Bart Brummer

N.B.: Het programma hieronder wordt in het julinummer aangevuld
Zaterdag 14 sept - DE BUNT BIJ SLICHTENHORST
13.30 uur Vetkamp, 13.30 uur Bethabara, 14.00 uur De Bunt, Vossenweg
5, 3862 MT Nijkerk
Heidevennenreservaat: afwisselend gebied met moerasbossen, natte
heide en weiden
Gidsen: Henk van den Berg en Grietje Stitselaar
Zaterdag 28 sept – LANGE WANDELING, 15 km
Lunch meenemen!
10.00 uur Vetkamp
Gidsen: Henk van de Beek en Jolanda Denekamp
Zaterdag 19 oktober – PADDENSTOELEN IN HET SCHAFFELAARSE BOS
13.30 uur, parkeerterrein landgoed De
Schaffelaar, Barneveld
Gidsen: Evert van den Berg, Klazien Koppelaar en Jan van Middendorp
Zaterdag 2 november – LANDGOEDWANDELING SONSBEEK
13.00 uur Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduijn
Natuurlijkerwijze, winter 2019
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Cheque van Rotary Barneveld
Een cheque van € 750,- viel IVN Barneveld op maandagavond 1 oktober ten deel. Kees van der Werf van Rotary Barneveld overhandigde
het bedrag symbolisch aan de penningmeester.
Van der Werf benadrukte in zijn toespraak het belang van natuureducatie
voor schoolkinderen, sprak zijn grote waardering uit voor het werk van
IVN Barneveld en feliciteerde de afdeling met het prachtige nieuwe onderkomen. Het bedrag is ondertussen besteed aan prikborden en het aanbrengen van verduisteringsmateriaal voor de dakramen in het nieuwe
IVN-onderkomen op landgoed Schaffelaar in Barneveld.
Al meer dan dertig jaar verzorgt het IVN projectonderwijs aan basisschoolleerlingen in de gemeente Barneveld. Scholen komen een of meerdere
keren per jaar een natuur- of duurzaamheidsles volgen in het centrum.

Van links naar rechts:
IVN-penningmeester Hans Boland, Kees van der Werf (Rotary Barneveld), Cees
Klomp (centrum natuureducatie), IVN-voorzitter Rien Brand.
Foto: Jeroen Woudenberg, Rotary Barneveld
Natuurlijkerwijze, winter 2019
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Uw bijdrage voor 1 maart 2019?
In 2019 blijft het bedrag van de contributie voor de leden onveranderd: minimaal € 24,--. Van huisgenootleden vragen we, net als afgelopen jaar € 6,--. Van beide contributies gaat wel de helft naar de landelijke vereniging! Ook voor onze donateurs verandert er niets: de
minimum donatie blijft € 12,--.
Hogere bedragen dan de genoemde zijn uiteraard zeer welkom!
Wil u zo vriendelijk zijn voor 1 maart a.s. uw bijdrage te storten op
bankrek.nr. NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld onder vermelding van “donatie 2019” dan wel “contributie 2019”?

Een vogelslinger, maar dan anders
Maak jij ’s winters ook altijd een slinger van pinda’s voor de vogels?
Doe het deze winter eens heel anders en laat je verrassen door de
gesnavelde gasten.
Wat heb je nodig?
• Lege walnotendoppen
• Cranberries (vers, gedroogd of uit de diepvries)
• Rozijnen
• Blauwe bessen
• In partjes gesneden appel
• Vogelpindakaas (zonder zout!)
• Strooizaad
Verder: boormachine, draad of dun touw en een naald.
Boor een gaatje in de lege walnoten. Maak een flinke knoop in je draad en
begin met een walnootdop aan te rijgen. Daarna cranberry, partje appel,
rozijn, blauwe bes, walnootdop, enz. Smeer nu de lege doppen vol met
vogelpindakaas en druk er wat strooizaad in. Maak tenslotte een lus in de
draad en hang je slinger op in de tuin. Zorg wel dat de kat van de buren er
niet bij kan komen.
Idee uit: COOP 5, 2018
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Nieuws uit de afdeling
VOGELCURSUS VOORJAAR 2019 IN BARNEVELD
IVN afdeling Barneveld organiseert op veler verzoek een vogelcursus
voor beginners. Het betreft een korte cursus van drie theorieavonden op dinsdag en drie excursies op zaterdagmorgen. In deze
cursus wordt voornamelijk aandacht besteed aan vogels in de eigen
omgeving.
Vogels in de eigen woonomgeving komen
steeds meer in de belangstelling te staan. Het
verrijkt je leven als je weet welke vogel daar
vliegt en zingt. Sommige vogels zijn makkelijk
te herkennen aan hun uiterlijk. Maar er zijn
ook vogels die je nauwelijks te zien krijgt, terwijl je ze wel hoort, vooral als het blad aan bomen en struiken zit. Vogels herkennen aan hun zang is dan belangrijk.
In deze cursus zullen we aan beide aspecten aandacht schenken. Omdat
de cursus in maart begint kunnen we eerst nog even naar onze wintergasten kijken: eenden, ganzen, zwanen die in het hoge noorden van Europa
broeden en hier de winter doorbrengen. Daarna gaan we snel door naar
de weidevogels, zoals kievit, grutto en tureluur, die weliswaar in onze omgeving langzaam verdwijnen, maar in goede gebieden nog volop aanwezig
zijn. Vervolgens besteden we een les aan de zangvogels in onze eigen omgeving door het jaar heen: welke vogels kun je wanneer en waar zien en
horen zingen. Ook een fenomeen als de vogeltrek, een jaarlijks terugkerend wonder van navigatie, verdient ruimschoots aandacht.
In de twee excursies die op zangvogels
zijn gericht, zullen we ongetwijfeld de
meest gewone zangvogels zoals roodborst, winterkoning, tjiftjaf, fitis en nog
vele andere horen en zien. Maar ook zullen we proberen de meer bijzonder vogels
op te sporen. Wat is er nu mooier dan
door een prachtig gekleurde geelgors de
eerste noten van de vijfde symfonie van
Beethoven te horen zingen?

Natuurlijkerwijze, winter 2019
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De cursus kost € 25,-- inclusief koffie of thee op de cursusavonden voor
niet-leden. De lesavonden zijn op dinsdag 12 en 26 maart en op 9 april, de
excursies op zaterdag 23 maart, 6 en 20 april. De lessen worden gegeven
in het nieuwe IVN Natuureducatie bij kasteel de Schaffelaar.
Voor inlichtingen over de cursus: Aart Mulder (jamulder@solcon.nl) tel. 06282 618 83, of Hans van de Bovenkamp, tel. 0342-416 450.
Wil je je aanmelden? Mail of bel met Hans van de Bovenkamp (hvdbovenkamp@gmail.com).

ONTWIKKELINGSFONDS PLATTELAND BARNEVELD
In het voorjaar van 2018 zijn door diverse leden van onze afdeling
suggesties gedaan voor projecten die vanuit het Ontwikkelingsfonds
platteland Barneveld ondersteund en gerealiseerd zouden kunnen
worden. Het College van B&W heeft onlangs voor een aantal projecten haar fiat gegeven.
De middelen uit het Ontwikkelingsfonds Platteland worden benut om
het buitengebied aantrekkelijker te
maken voor bewoners en recreanten.
Bij de veertien goedgekeurde projecten zit een aantal die door onze afdeling waren voorgesteld en die we
gaan realiseren of waarbij we nauw
betrokken worden. Zo zal in de loop
van 2019 IVN Barneveld een fors bijenhotel in Mevrouws Hofje op De
Schaffelaar realiseren (€ 1.500,-) en
kan de werkgroep Scholen Barneveld € 600,- besteden aan lesmateriaal
voor een project natuurinclusieve landbouw. In samenwerking met Vallei
Horstee gaat ons lid Paul Derksen de biotoop voor de steenuil verbeteren
(€ 9.000) en wordt voor weidevogelbeheer € 11.000,- uitgetrokken en verzorgt Stichting Landschapsbeheer Gelderland in dit kader een korte cursus (zie pag. 15). Voor bloemrijke akkerranden is voor twee jaar geld gereserveerd (€ 45.000,-), Vallei Horstee gaat hiermee ‘de boer op’.
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WORKSHOP HERFSTSCHILDERIJEN
In oktober kwam er een vraag vanuit Welzijn Barneveld of IVN
Natuureducatie Barneveld mee wilden werken aan een project waarbij leerlingen van de 2e klas Gemengd Theoretisch van de vmboschool De Meerwaarde uit Barneveld een maatschappelijke stage
moesten verzorgen. Hierbij zouden zij de deelnemers van de dagbesteding van De Rozelaar assisteren bij het maken van een herfststuk.
We hadden bedacht om een herfstschilderij te gaan maken en het
materiaal uit het bos te laten verzamelen.
Vrijdag 16 november was het zover. De leerlingen kwamen keurig op tijd onder begeleiding
van twee leraren en de vijftien deelnemers van
de Rozelaar waren er even later ook: al met al
een volle zaal.
Na de uitleg kreeg iedereen een A4-tje met
daarop zes afbeeldingen van materialen die ze
moesten verzamelen voor het werkstuk. (de walnoten hadden we snel rondgestrooid (☺). Met
zakken vol kwamen ze terug voor de koffie en daarna is een groep met
elkaar de tuin ingegaan om daar werkzaamheden te verrichten.
Met zeven deelnemers en veertien leerlingen zijn wij binnen aan de slag gegaan
met het werkstuk, waarbij het de bedoeling
was om eerst de materialen uit het bos er
op te plakken en dan het schilderen of stempelen van een herfstboom of dergelijk. De
andere deelnemers waren buiten gebleven.
Bij het schilder- en stempelwerk maakte iedere deelnemer er een eigen werkstuk van,
waarbij sommigen liever een Scania vrachtwagen wilden in plaats van herfst, maar ze
waren allen druk bezig en daar ging het om.
Alles is prima verlopen en iedereen heeft
het naar zijn zin gehad. De leerlingen hebben hard gewerkt en de deelnemers gingen supertrots met hun werkstuk
weer naar huis. Voor volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.
Margreet Rouwenhorst
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HELP WEIDEVOGELS IN BARNEVELD
Heeft u belangstelling voor weidevogels? Vindt u het belangrijk dat
kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels in de gemeente
Barneveld beschermd worden? En bent u graag buiten? Volg dan de
cursus Weidevogelbescherming en wordt een actieve weidevogelvrijwilliger.
De weidevogelgroep Binnenveld Oost, IVN Barneveld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren een cursus voor nieuwe vrijwilligers. De cursus bestaat uit twee theorieavonden en begeleiding in de
praktijk. De avonden vinden plaats op dinsdag 5 en woensdag 20 februari
in de ruimte van IVN Natuureducatie Barneveld. Deelname is gratis.

Coördinator vrijwillige weidevogelbescherming Karen Hinkamp van SLG
verzorgt de cursus. In twee avonden behandelt zij de theorie. Tijdens de
praktijk leert u kijken naar weidevogels, waarnemen van bepaald gedrag,
hoe zoekt u het beste de nesten en hoe beschermt u nesten?
Programma en locatie
• 5 februari, 20.00-22.00 uur: Vrijwillige Weidevogelbescherming, Nesten
opzoeken, Beschermingsmaatregelen, De moderne landbouw.
• 20 februari, 20.00-22.00 uur: Biologie en gedrag van weidevogels, Registratie van gegevens, Organisatie vrijwilligerswerk.
• Cursuslocatie: IVN Natuureducatie Barneveld, Stationsweg 2C, Barneveld.
Natuurlijkerwijze, winter 2019
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Heeft u belangstelling? - Meld u dan aan via het aanmeldformulier op
www.landschapsbeheergelderland.nl. Na opgave voor deze cursus ontvangt u meer informatie over het programma.
Vrijwilligers zijn onmisbaar - In het voorjaar komen de weidevogels weer
terug uit hun overwinteringsgebieden. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van boeren en loonwerkers kunnen weidevogels op veel plaatsen geen kuikens
grootbrengen. Dankzij de inzet van vrijwillige weidevogelbeschermers worden de nesten tijdig opgespoord en beschermd. Tijdens landbouwwerkzaamheden worden deze nesten vervolgens
ontzien. Hierdoor stijgt het percentage
uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht.
Helpt u mee?
SLG coördineert al twintig jaar de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van materialen, informatie en advies. Daarnaast worden alle resultaten verzameld
en verwerkt. Kijk op www.landschapsbeheergelderland.nl.

KORTING OP CURSUSPRIJS
De afgelopen tijd is er door verschillende mensen gevraagd om cursussen
van IVN Barneveld gratis aan te bieden aan leden en donateurs. Vooral de
gidsen zouden hier baat bij hebben, omdat zij hierdoor hun kennis verrijken.
Het bestuur is van mening dat iedereen een bijdrage moet leveren als een
cursus gevolgd wordt, ongeacht zijn of haar status: iedereen betaalt dus
een bepaald bedrag. De opstekers, die speciaal voor gidsen georganiseerd
worden, zijn al gratis.
Leden en donateurs ontvangen tot nu toe korting op het cursusbedrag.
Dit zal zo blijven om het aantrekkelijk te houden een cursus te volgen. Buitenstaanders betalen dus een hoger bedrag.
We hopen dat hiermee de discussie gesloten is.

Het bestuur
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Verslagen van werkgroepen
SCHOLENWERKGROEP LUNTEREN
Ook in 2018 hebben we weer een heel aantal schoolklassen ontvangen
voor een “Buitenles”. Met name de scholen uit het buitengebied van Lunteren zoals Ederveen, Harskamp, Ruitenbeek en Wekerom vragen deze
activiteiten aan. De Lunterse scholen laten het een beetje afweten.
Het lessenaanbod voor de scholen in de gemeente Ede wordt samengesteld door het IVN Milieu Centrum “Het Groene Wiel” in Wageningen. De
scholen kunnen daar dan op intekenen en IVN voert de lessen uit.
Het aanbod varieert van Slootexcursies tot Bosonderzoeken met behulp
van een leskist.
Nieuw voor ons waren dit jaar de Zintuigenlessen: voelen, ruiken, horen,
zien en proeven. Die les werd uitgevoerd als een soort Postenspel waarbij
groepjes kinderen van de ene plek naar de andere lopen om daar de diverse zintuigen goed te gaan gebruiken.
De slootexcursies, waar de kinderen met schepnetjes waterbeestjes vangen en met behulp van een zoekkaart op naam brengen, zijn altijd een
succes.

Natuurlijkerwijze, winter 2019
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Een extra activiteit was in 2018 het Vlinderstruiken-project. Onze Scholenwerkgroep werkt nauw samen met de andere schoolgidsengroepen in de
gemeente Ede. Omdat IVN Ede dit jaar vijftig jaar bestaat, was er een Vlinderstruikenproject opgezet met medewerking van o.a. Tuincentrum “De
Driesprong” uit Ede, dat gratis een aantal vlinderstruiken ter beschikking
stelde met een zak potgrond. Er was een standaard gemaakt door een
werkgroep van mensen met een beperking en daarop is een weerbestendige vlinderzoekkaart aangebracht. Alle scholen waar de schoolgidsen regelmatig contact mee hebben, kregen de vlinderstruik met het informatiepaneel uitgereikt, voor zover ze daar ruimte en belangstelling voor hadden. In september zijn al die vlinderstruiken bij de scholen geplant door
IVN-ers met hulp van de kinderen. Dit leverde flink wat publiciteit op.
In Ede heeft een wethouder meegeholpen bij het planten. In Lunteren
hebben we met twee groepen bij vier scholen een struik geplant. Er wordt
nog een soort wedstrijdje aan gekoppeld met een Waarnemingsformulier
waarop de diverse scholen volgend jaar alle vlinderwaarnemingen kunnen noteren. De school met de meeste waarnemingen krijgt nog een
prijsje.
Helaas moest Jan Snoijink wegens gezondheidsproblemen afhaken zodat
onze groep nu nog bestaat uit Frederiek Middelink, Eildert Klei, Govert Versteeg, Dora van de Velde en Jan Hassink. Dora is via IVN Ede bij ons terecht
gekomen en is een fijne versterking van onze groep.
In totaal hebben we 230 kinderen weer iets kunnen vertellen/leren over
de natuur, ook dicht bij huis en school, met dank aan Jan, Frederiek, Eildert, Govert en Dora.
Jan Hassink

WERKGROEP SCHOLING
Eind 2017 heeft archeoloog Peter Schut een interessante lezing gegeven
over “Sporen in het landschap”. Hij liet ons zien welke overblijfselen we in
het landschap kunnen zien, die verwijzen naar bewoners vanaf 7000 jaar
geleden. De jagers-verzamelaars (tot 6000 jaar geleden) hadden tijdelijke
kampementen op hogere gronden, de landbouwers (5000-400 v. Chr.)
leefden in boerderijen en maakten grafheuvels voor hun doden. Van de
IJzertijd (800-0) zijn o.a de Celtic Fields overgebleven en in de Middeleeuwen ging men het land ontginnen en werden kloosters gebouwd.
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Onze werkgroep probeert aandacht te vragen voor het begrip Duurzaamheid. Bart Brummer maakt iedere twee maanden een nieuwsbrief Duurzaamheid voor IVN gidsen met ideeën die ze tijdens excursies kunnen gebruiken. We horen hier graag reacties op.
In april 2016 hebben de actieve IVN’ers een EHBO-cursus gevolgd. Op 30
april 2018 is er een herhalingscursus gegeven. Het is zinvol om deze kennis bij te houden, zodat we kunnen handelen bij ongelukjes tijdens het
gidsen of de lessen in IVN Natuureducatie Barneveld.
In oktober heeft de werkgroep een paddenstoelencursus aangeboden.
Helaas is die, door gebrek aan belangstelling, niet doorgegaan. Misschien
volgend jaar?
Henk van de Beek heeft Eduard Barreveld opgevolgd als coördinator van
onze werkgroep.
De werkgroep heeft met het bestuur overlegd en besloten eind 2019 een
Natuurgidsenopleiding (NGO) te starten. Er is een werkgroep NGO gevormd (met o.a. twee leden van de werkgroep scholing) die al druk bezig
is met voorbereiden.
Ine van Maren

ALGEMENE VOGELWERKGROEP
Vogelaars contactdagen - De belangrijkste activiteit van de werkgroep is
het organiseren van de vogelaarscontactdagen. We mochten weer enkele
enthousiaste jeugdige vogelaars verwelkomen, die dank zij deze dagen lid
zijn geworden van het IVN!
Enkele hoogtepunten:
➢ mei: Biesbosch. Hier werden we verwelkomd door een koor aan Cetti's
zangers en mochten we de visarend als een van de nieuwe broedvogels
in Nederland aan zijn gigantische nest zien bouwen. We konden zien
hoe deze indrukwekkende vogel hele takken van dode bomen afbrak
om zijn nageslacht een veilig onderkomen te verschaffen!
➢ juni: Onnerpolder in Groningen. De enige locatie in Nederland waar de
witwangstern broedt en ook schitterend te zien was. Ook de zeer zeldzame witkeelkwikstaart, sierlijke steltkluten en een laag overvliegende
visarend deden onze vogelaarsharten sneller kloppen!
➢ september: Maasvlakte. Deze bijzondere locatie met veel container
overslagbedrijven, gigantische kranen en reuzeschepen wekt niet de
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indruk een aantrekkelijk gebied voor vogels en vogelaars te zijn. De ligging is echter zo bijzonder dat in het najaar hier vaak gestuwde trek
plaatst vindt. Dit keer was er een krachtige westenwind, waardoor de
zeevogels richting kust werden geblazen. Voor vrijwel alle deelnemers
was de daardoor waargenomen, prachtig laag over de golven keilende
Noordse pijlstormvogel dan ook de eerste waarneming van deze soort!
➢ oktober: een vogelvaartocht over de Noordzee. Vogels die anders
vanaf de kust nauwelijks te zien zijn, komen dan af op het visafval dat
overboord wordt gegooid. Dat leverde een dag lang prachtige waarnemingen op. Grote jagers kwamen op het voer af, maar lieten ook hun
karakteristieke jacht zien waarbij ze het voer van meeuwen ontfutselen
door er achteraan te jagen totdat deze het uit angst laten vallen. Ook
kwamen vele Jan van Genten voorbij. Deze grote ranke zeevogel, die
pas in zijn vijfde jaar volwassen wordt, ziet er elk jaar weer anders uit.
De jonge, vrijwel geheel bruine vogel verandert langzaam in een prachtig witte verschijning met zwarte vleugelpunten. Tijdens deze tocht zagen we alle leeftijden voorbij komen. Voor ons een uniek gebeuren!
Oproep - Onze werkgroep kan wat versterking gebruiken voor het organiseren van deze dagen. Vindt je het leuk om een hele of halve dag te organiseren voor mensen die enthousiast zijn over vogels, neem dan even
contact met ondergetekende op!

Volwassen Jan van Gent
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Leermeesters voor het JFC - In april is onze werkgroep benaderd met de
vraag mee te werken aan een lessenserie over vogels. Een aantal leden is
als "leermeester" met de leerlingen het veld in geweest om ze de vonk van
het vogelaar-zijn over te brengen en een goede basis te leggen voor de
Nationale Tuinvogeltelling.
Steenuilen - Met de Meerwaarde is een bijzondere overeenkomst gesloten: Als lesproject is een kleine serie steenuilenkasten gebouwd voor deze
werkgroep waarvoor een les over uilen als tegenprestatie wordt gegeven!
Daan Kuiper

WERKGROEP PR & PUBLIEKSACTIVITEITEN
Wandeling door Kroondomein favoriet
In 2018 hebben gidsen en werkgroepsleden weer hun enthousiaste bijdrage geleverd aan zo’n 25 publieksactiviteiten voor volwassenen en kinderen in de gemeente Barneveld. Er was een aantal nieuwe activiteiten
zoals meekijken met de nestkastcontrole, de fietstocht op Koningsdag en
een langere wandeling van 13 km. Vooral de negen kinderen keken gefascineerd in de nestkasten. Op 27 april stapten 41 mensen, waaronder veel
niet-leden, op de fiets! De meeste deelnemers (ook veel niet-leden) trok
de wandeling door het Kroondomein: 55! De hoop wild te zien brengt veel
mensen op de been.
Het aanbod bestond vooral uit wandelingen en vogelexcursies over het
Kootwijkerzand, De Schammer, Speulderbos in Garderen, Stroese Heide
en Kootwijkerveen. Een aantal ’gouwe ouwen’ stond ook dit jaar weer op
het programma: Pinetum Lunteren, speurtochten door Kinderen naar Buiten, landgoedwandelingen en de paddenstoelenexcursie door het Schaffelaarse Bos. Alle activiteiten bij elkaar trokken in totaal ongeveer 320 volwassenen en kinderen; het merendeel IVN-lid of donateur, maar het lijkt
erop dat steeds meer niet-leden de weg naar IVN weten te vinden. Ook is
het totaal aantal deelnemers ruim 100 hoger dan vorig jaar.
Het extreem warme weer maakte aanpassingen soms noodzakelijk. De
meeste excursies werden op zaterdag gehouden, zeven op dinsdag- of
donderdagavond.
Diverse regionale en lokale media hebben uitgebreid en minder uitgebreid, met en zonder foto’s, voor- of achteraf aandacht besteed aan IVN,
vooral aan de opening van en verhuizing na jaren van overleg naar ons
Natuurlijkerwijze, winter 2019
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nieuwe centrum IVN Natuureducatie Barneveld op landgoed Schaffelaar;
een grootse activiteit in 2018. Rotary Barneveld overhandigde penningmeester Hans Boland een cheque voor de inrichting van het centrum. De
fotowerkgroep staat elke maand met een natuurfoto in de Barneveldse
Krant. Ook trok plaatsing van een ’IVN-bank’ op landgoed Otelaar in september de publiciteit.
Leden en donateurs werden door middel van digitale nieuwsbrieven op
de hoogte gebracht van de nieuwtjes en excursies.
Jolanda Denekamp

WERKGROEP VOGELINVENTARISATIES
Broedvogel Monitoring Project (BMP) - In februari mochten we Frank
Majoor van Sovon ontvangen die onze kennis en die van potentiële nieuwkomers heeft opgefrist met een interessante lezing over het uitvoeren van
een BMP. Als gevolg van deze lezing zijn onze huidige inventarisatiegebieden uitgebreid met het mooie en oude landschappelijk gebied Appel.
Nieuwe broedvogel voor Barneveld! - Als gevolg van onze activiteiten
mochten we een nieuwkomer voor Barneveld registreren: de middelste
bonte specht! Deze bijzondere, nog steeds wat zeldzame, specht is in Nederland al een tijdje met een opmars bezig.
De vraag voor ons was niet zozeer óf hij Barneveld ook een keer zou bereiken maar wannéer. Nu was het dan zover. We zijn benieuwd of het ook
een blijvende broedvogel wordt.
Big Day Barneveld - Ook dit jaar hebben we weer deze bijzondere inventarisatie uitgevoerd: de Big Day Barneveld. In mei hebben enkele volhouders durende 24 uur achter elkaar geprobeerd zoveel mogelijk soorten
waar te nemen in de gemeente Barneveld. Daarbij werden ze bijgestaan
en wakker gehouden door mensen die tijdelijk versterking kwamen bieden. We hebben weer zoveel mogelijk biotopen bezocht op gunstige tijdstippen.
Dit keer zijn er 94 soorten waargenomen. Drie minder dan vorig jaar, maar
nog altijd een aanzienlijk aantal voor de gemeente Barneveld!
Zie ook de site voor alle activiteiten van deze werkgroep en neem vooral
contact op als u eens mee wilt lopen!
Daan Kuiper
Natuurlijkerwijze, winter 2019
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WERKGROEP PLANTEN
We beginnen het seizoen met het tellen van bosanemoon en gewone vogelmelk voor Natuurmonumenten (NM) en kijken bij Oldenaller van NM
naar voorjaarsbloeiers. We inventariseren kilometerhokken voor Floron
die al lange tijd niet meer zijn bekeken. Ook inventariseren we een aantal
gebieden voor Staatsbosbeheer en het Gelders Landschap.
Op 16 juni hebben we de Midzomerplantenjacht georganiseerd omdat
Floron 30 jaar bestond. Overal in het land werden plantenjachten georganiseerd. De opkomst in Barneveld was minimaal, behalve zes leden van
de werkgroep waren er twee floristen van de KNNV Arnhem en een lid van
IVN Barneveld. Ook hebben we Landgoed Otelaar bezocht.
Vanwege de warme zomer zijn er inventarisaties uitgevallen. Twee van de drie hebben
we op een later tijdstip alsnog gedaan. De
jaarlijkse uitgaansdag was naar Cortenoever bij Brummen. Uiteindelijk zijn we 21
keer op pad gegaan en hebben we zes avonden gedetermineerd. Helaas hebben we dit
seizoen afscheid moeten nemen van vier
vaste leden van de werkgroep: Annemarie,
Jeltsje van der Vliet, Margreet Rouwenhorst
en Lucie Wessel zijn gestopt. Ook heeft
Tom, die dit jaar een keer met de groep
heeft meegelopen aangegeven dat hij toch
geen tijd heeft voor de plantenwerkgroep.
Gelukkig hebben we er ook een nieuw lid bijgekregen: Wim Geelhoed, een
florist die al heel lang planten determineert. We zouden er best nog een
aantal mensen bij kunnen hebben. Ook beginnende floristen zijn van
harte welkom. Als je interesse hebt voor de Plantenwerkgroep, neem dan
met mij contact op (ivn-pwg-marja@ziggo.nl).
Bijzondere vondsten dit jaar waren o.a. echte guldenroede, schildereprijs,
moeraswolfsklauw, aardaker, bosanjelier, ruw parelzaad, sikkelklaver,
veldsalie, blauwe knoop, fraai duizendguldenkruid, gele morgenster en
gele maskerbloem.
Aan het eind van het seizoen krijgen de organisaties en de leden van de
werkgroep de plantenlijsten toegestuurd. Het aantal soorten die we noteren tijdens een inventarisatie varieert van 65 tot over de 200 soorten.
Marja Barreveld
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WERKGROEP NATUURFOTOGRAFIE
Werkgroep Natuurfotografie volop in beweging
De fotowerkgroep van IVN Barneveld kan het afgelopen jaar terug kijken
op een succesvol jaar. Buiten de gebruikelijke werkgroepavonden op elke
tweede maandagavond van de maand, werden ook weer de maandelijks
excursies op de zaterdagochtend georganiseerd.
Op donderdag 1 februari in de vroege ochtend overleed Jaco van Toor. Hij
was enkele jaren coördinator van de werkgroep. Wij hebben hem leren
kennen als een bevlogen natuurfotograaf die op een ontspannen en kundige wijze leiding gaf aan onze werkgroepavonden.
De werkgroep bestaat momenteel uit een dertigtal actieve en uiteraard
ook een aantal minder-actieve leden. Sinds dit jaar zijn er enkele nieuwe
gezichten bij gekomen en hebben we helaas afscheid genomen van een
aantal oud gedienden. Wat opvalt is dat het aantal vrouwelijke leden explosief gestegen is. De fotowerkgroep wordt gecoördineerd door een viertal coördinatoren: zij regelen met elkaar het wel en wee binnen de werkgroep.
Zoals geschreven in de inleiding komen we maandelijks bij elkaar om een
gezellige maar ook informatieve avond over onze hobby te hebben: het
vastleggen van de natuur op beeld. Deze avonden worden over het algemeen goed bezocht. Buiten deze avonden worden er per jaar een tiental
excursies georganiseerd naar gebieden zoals bv. het Leersumse veld,
Speulderbos of Lunterse Buurtbosch.
Over de expositie van 2018 met als thema “Het bos met al zijn facetten”
heeft het expositieteam weer lovende kritieken mogen ontvangen van de
diverse locaties waar de tentoonstelling gehangen heeft. Ook in 2019
wordt er weer een expositie georganiseerd met als thema “Gevleugelde
Natuur”.
Nadat we in het begin van het jaar met een mooi interview in de Barneveldse krant hebben gestaan, zijn we maandelijks te vinden in de krant
met de “Foto van de Maand”. Deze kiezen onze leden uit de mee gebrachte
foto’s op de maandagavonden.
Sinds dit jaar is de fotowerkgroep ook te vinden op de sociale media, Facebook, Instagram en Twitter.
Anton de Koning
Natuurlijkerwijze, winter 2019

25

Adresgegevens
IVN Barneveld, Postbus 135, 3770 AC Barneveld
IVN Natuureducatiecentrum Barneveld, Stationsweg 2C, 3771 VH Barneveld
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Johan Walburglaan 23, 3771 KH Barneveld
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Angelique Overbeek, secretaris
06-4584 6216
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Hans Boland, penningmeester
0342-417 415
Cannenburg 18, 3772 BG Barneveld
penningmeester@ivn-barneveld.nl
Bankrek.nr.: NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld
Martien Bakkenes, contacten werkgroepen
0342-490 673
Johannes Elsevierlaan 6, 3771 KK Barneveld
werkgroepen@ivn-barneveld.nl
Ivonne Pater (waarnemend), PR & Publieksactiviteiten
0342-491 329
pr@ivn-barneveld.nl

WERKGROEPEN
Algemene vogelwerkgroep: Daan Kuiper
Kinderen naar buiten: Rien Brand
Natuurbeheer: Hans Boland
Natuurfotografie: Anton de Koning
Natuurtuin Mevrouws Hofje: Melie van den Brink
Planten: Marja Barreveld
PR & publieksactiviteiten: Ivonne Pater (waarnemend)
Redactie Natuurlijkerwijze: Hans Boland & Rob de Graaf
Scholen Barneveld: Margreet Rouwenhorst
Scholen Lunteren: Jan Hassink
Scholing: Henk van de Beek
Vlinders: René de Graaff
Vogels Barneveld: Piet Boer
Vogels Garderen/Kootwijk/Erica: Aart Mulder
Vogelinventarisaties: Daan Kuiper
Webmaster www.ivn.nl/barneveld: André van Reenen

0342-417 810
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033-2773 236
0342-415 050
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06-4564 5875
0318-483 568
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0342-423 182
0342-417 393
0342-478 688
0342-417 810
06-4907 7728

PERSBERICHTEN voor publieksactiviteiten via Ivonne Pater:
pr@ivn-barneveld.nl

ADMINISTRATIE leden & donateurs:
Hans Boland: penningmeester@ivn-barneveld.nl
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