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Anemonen zijn overblijvende kruiden uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae).
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zijn populaire tuinplanten, er zijn ongeveer 120 soorten in diverse kleuren.
De planten kunnen in oktober gepland worden en bloeien in het voorjaar,
meestal van mei tot juni.
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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.
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Vanuit het bestuur
Ik hoop dat u genoten hebt van de
nieuwjaarsreceptie en de heerlijke
wandeling door het Hoevelakense
Bos. Voor degenen, die niet op de
nieuwjaarsreceptie aanwezig waren:
U hebt echt wat gemist. Zoveel mensen bij elkaar die samen het IVN een
geweldig jaar toewensen. Geweldig.
Het bestuur bestaat inmiddels uit 3
personen en is samen, met vele andere
actieve vrijwilligers, aan het werk
gegaan om de naamsbekendheid en
het aantal activiteiten te vergroten.
Zo gaan we de samenwerking met diverse andere vrijwilligersorganisaties,
zoals Groei en Bloei, Bijenvereniging,
Volksuniversiteit Nijkerk, Bibliotheek
en Nijkerkse fietsvierdaagse uitbreiden en willen we de samenwerking
met scholen, gemeentelijke organisaties en Stichting Natuur en Milieuzorg
NW Veluwe verstevigen.
Samen staan we voor een aantal grote
opgaven. Terugdringen van de CO2
uitstoot en hittestress in de stedelijke
omgeving beperken. Het vergroten
van de biodiversiteit en de buitenruimte aantrekkelijker maken voor
bijen, vlinders en andere insecten.
Door middel van educatie wil IVN
Nijkerk in Nijkerk en omgeving hier
haar bijdrage aan leveren.
Ook hebben we aandacht voor de
vereenzaming en het doorbreken
van de ”ik cultuur” door excursies
te verzorgen voor jong en oud en het
actief laten zien welke werkgroepen er
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zijn en waar u aan mee kunt werken.
Laten we ervaren, dat we de slogan
“alleen ben je sneller maar samen kom
je verder”, in de praktijk echt werkt.
Samen kom je verder en beleef je veel
meer plezier aan het samenwerken,
samen genieten en samen beleven.
Samen beleef je de mooie momenten
en samen sta je sterk in moeilijke
momenten.
Natuureducatie doe je dus samen...
IVN zijn we samen.
Laten we samen werken aan een fijne
en gezonde leefomgeving.
Namens het bestuur van IVN Nijkerk
Rien Loman

Familiebedrijf sinds 1921

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

Vakmanschap - Service - Kwaliteit

Water en
Waterwonderen
Het element water is een fascinerende
stof. Water is het lied van de aarde
en zijn stem is erg veranderlijk. Die
kan je horen druppelen, borrelen,
mompelen, fluisteren, kabbelen en
klotsen, maar net zo goed razen,
donderen en dreunen. Dichters
hebben water op ritme en rijm gezet
en componisten hebben water in
muziek omgezet. Van de ‘watercomponisten’ is Händel met zijn
Water Music wel de bekendste:
in 25 stukken heeft hij in 1717 de
verjaardag van koning Georg 1 van
Engeland luister bijgezet. Water
is levenbrengend schreef ik al in
het vorige nummer van Nijkerk
Natuurlijk. Water lest de dorst het
best en zonder water geen leven.
Christenen kennen het verhaal dat
Jezus bij een waterbron aanbiedt –
gratis - gebruik te maken van Zijn,
voor altijd, dorstlessende water.
Chemisch gezien is water geen
element maar een samenstelling van
één atoom zuurstof en twee atomen
waterstof, in formule: H2O. De
bijzondere eigenschappen van water
werden in het voorgaande nummer
al even genoemd. Ik schreef toen
ook, een beetje overdreven, over het
oplossend vermogen van water voor
bijna alle stoffen. Zouten, suikers en
aminozuren behoren daarbij maar
geen vetten.

12-voudge structuur, 12 hertz.

Wel is water onontbeerlijk bij zo goed
als alle productieprocessen, van brood
tot aluminium, bij het opwekken van
energie tot aan het blussen van brand,
het ‘element’ vuur.
Deze keer belicht ik in het kort enkele
fenomenen die, in z’n algemeenheid
genomen, niet bekend zijn en niet
onomstreden binnen de gevestigde
wetenschap.

Trillingen

Gesteld wordt dat alles trilt, alles zijn
trillingsgetal heeft, een frequentie. Die
frequentie behoort zowel bij levende
als levenloze voorwerpen. Ieder dier
heeft zijn unieke frequentie, zelfs ieder
menselijk orgaan. Vastgesteld is dat
de aarde een eigen frequentie heeft
evenals iedere atoom zijn trillingsgetal
heeft. De bekendste trilling die we als
mens uit de natuur kennen en ervaren
is geluid, een trilling van de lucht.
Onze oren vangen de luchttrillingen
op en worden in onze hersenen
‘vertaald’ in geluiden, klanken.
Nijkerk Natuurlijk
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50-voudge structuur, 50 hertz.

geluid bewerkt water en constateerde
dat het effect had op de kristalfiguren.
Klassieke muziek gaf harmonieuze
beelden maar bijvoorbeeld heavy
metal-muziek onregelmatige,
‘beschadigde’ figuren. Zelfs het
toespreken van water, zo stelt hij,
gaf bij positieve woorden een fraaier
figuur dan bij krachttermen.

Waterklankbeelden

Werpt men een steen in een stil water
dan ontstaat er een uitdijende ring van
golfjes. Als water wordt blootgesteld
aan geluiden, klanken, dan reageert
het water daar ook op. Niet dat we
dat zien of merken, maar het is wel
waar te nemen met apparatuur.
Het blijkt namelijk dat water vooral
gevoelig is voor geluiden met zeer
lage frequenties. De bijzondere,
symmetrische figuren die daarbij
ontstaan doen denken aan ijs- en
sneeuwkristallen, maar zijn zeker niet
hetzelfde. De afbeeldingen spreken
voor zichzelf.

Waterkristallen

Volgens een Japanse arts heeft water
ook een ‘waarschuwende’ eigenschap,
die van het tonen van vervuiling en
de mate van de vervuiling. Hij is erin
geslaagd foto’s te maken van water
dat op het punt staat te bevriezen. In
dat korte moment ontstaat een uniek
waterkristal. Hij ontdekte dat deze
kristalfiguren fraai zijn als het water
niet of nauwelijks vervuild is. (Zie ook
hier de afbeeldingen.)
Hij experimenteerde ook met door
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20-voudge structuur, 33 hertz.

De wetenschap verlegt voortdurend
haar grenzen, vroeger werden
nieuwe theorieën of feiten vaak door
de kerken streng afgewezen. Of de
grensverleggende wetenschappen van
klankbeelden en waterkristallen later
ook zullen worden erkend door de
klassieke wetenschap zal de tijd leren.
Arie van den Berg,
oud-voorzitter
Geraadpleegde literatuur: onder andere
- Bijbel/Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4;
- Water Klank Beelden door Robert Boerman;
- De vier elementen door Rebecca Rupp;
- De boodschap van water, de wondere wereld
van waterkristallen door Masaru Emoto.

De statushouder
Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik ter wereld kwam. Samen met mijn
ouders en mijn vier broers en zussen vormden wij een gezin. En terwijl het
leven ons toelachte – we hadden voldoende te eten en een veilige plek om te
wonen – was er niets dat ons vredige bestaan verstoorde. Na een lange dag
in de buitenlucht zochten we bij het invallen van het donker het warme nest
weer op, dicht bij de bosrand, om de volgende dag weer door te gaan met
waar we mee bezig waren. Tot er zich op een dag een drama voltrok.
Het gevaar kwam uit de lucht. Aanvankelijk besteedde ik er weinig aandacht
aan en deed wat mijn ouders mij hadden geleerd: dekking zoeken tot het
gevaar geweken is, bij elkaar blijven tot de kust veilig is en de vijand achter de
bomen is verdwenen.
Even later staken we dus voorzichtig onze neuzen naar buiten om het dagelijkse leven weer op te pakken. Zo was het al zo vaak gegaan. Je gaat er aan
wennen als iets dat nu eenmaal bij het leven hoort. En daarin zit hem nu juist
het gevaar. De aandacht verslapte misschien even, want nog geen minuut na dit
incident viel er een donkere schaduw over ons grasveldje. Instinctief doken we
in elkaar maar helaas, onze belager was sneller en slimmer dan wij. Eenmaal de
aanval ingezet wist hij van geen ophouden en richtte een ware slachting aan.
Toen de kruitdampen waren opgetrokken kon de balans worden opgemaakt:
wij waren allen gewond en onze ouders waren op de vlucht geslagen. We
waren dakloos en op onszelf aangewezen.
Het was nu ieder voor zich. Het leek alsof aan ons korte leven spoedig een
einde zou komen. Erg lang zouden we het in onze verzwakte toestand niet
kunnen uithouden. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij. En die
diende zich bij ons aan. Op ons veldje verscheen een grote gestalte. Hij had
een grijze baard en droeg een groene bodywarmer met een logo er op. Iets met
letters, IVN dacht ik. De man liep voorzichtig door het hoge gras en knielde
bij mij neer. Ondanks mijn gevaarlijke stekels en mijn gebibber pakte hij me
zorgzaam op. Ik hield mij muisstil en wachtte op de dingen die komen gingen.
De rest is geschiedenis. Mijn zusjes, broertjes en ik werden gehuisvest in een
gerieflijke bench. Gevuld met stro, een waterbak en een voederbak waar de
man de heerlijkste hapjes in legde: kattenvoer, gehakt, eieren, noem het maar
op. Ik voelde me elke dag sterker worden maar mijn broertjes en zusjes hebben
het helaas niet gered. Ik moest in mijn eentje verder en op een dag viel ik in
een diepe slaap. Mijn slaap duurde maanden en toen ik wakker werd, was ik
totaal verzwakt. Maar daar was hij weer, mijn weldoener. Hij heeft er alles aan
Nijkerk Natuurlijk
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gedaan om me weer op te kalefateren. En op een dag stond de deur van mijn
onderkomen opeens wagenwijd open. Toen heb ik wel de benen genomen.
Nu, al weer ruim twee maanden na mijn vertrek uit mijn comfortabele
onderkomen zie ik mijn redder nog bijna dagelijks. Wij ontmoeten elkaar als
de duisternis is gevallen, nog geen meter van mijn vroegere woning. Ik ben
statushouder geworden in zijn tuin. Daar legt hij weer lekkere dingen voor mij
neer. Ik ben tegenwoordig dol op pelpinda’s. Van de Lidl.
Anneke Thüring

Gezocht:
Artistieke vrijwilliger
De Promotie Kraam zoekt een
artistieke vrijwilliger, die voor
ons de voelkist met passend
thema kan (be)schilderen. Het
moet een echt kunstwerk worden
dat aantrekkelijk is voor kinderen
en volwassenen, waardoor het
met recht een ècht visitekaartje
wordt van IVN.
Ben jij deze artistieke vrijwilliger? We komen graag met je in contact.
Stuur een mail naar: kraamivn@IVN-nijkerk.nl
IVN Promotie Kraam
Ruud Verhoef

8

Gedachten bij lentekriebels
De kriebels ergens van krijgen is
niet leuk, iets of iemand irriteert je
en dat maakt dat je je ongemakkelijk
voelt. Bij lentekriebels denken we
juist aan iets positiefs, opgewonden
raken over het nieuwe leven in de
natuur, het uitbundige nieuwe dat je
blij maakt.
Die lentekriebels dwingen je als
het ware naar buiten te gaan en
te ervaren wat er eigenlijk aan de
hand is. En dat is veel, erg veel. Zo
ontzettend veel, dat ik er de kriebels
van krijg. Want alles komt tegelijk,
letterlijk. En ik krijg er de kriebels
van dat het allemaal veel te vlug gaat,
ieder jaar opnieuw. Ik kom tijd te kort
om al het nieuwe tot mij te nemen en
ieder jaar moet ik constateren dat de
lente voorbij is voor ik er erg in heb.
Ga maar na. In een paar weken tijd
veranderen bomen en struiken van
kale takkenstructuren tot uitbundige,
veelal voluptueuze vormen. En dat
ook nog eens in vele tinten groen.
Kijk, dat is nog te behappen. Maar
in die groenende takstructuren
verschijnen tientallen soorten Kleine
Bruine Vogeltjes (KBV’tjes volgens
kenners). En ieder KBV’tje heeft zijn
eigen liedje. Die wil ik dan allemaal
horen en op naam brengen. Maar de
tijd ontbreekt me om ze allemaal goed
waar te nemen want het gebladerte
gaat me het uitzicht belemmeren.
Ook dat geeft kriebels. Bleef het nou
maar bij al die zangvogeltjes die zo
ongeveer allemaal in dezelfde periode
uit zuidelijke landen terugkeren, ik

wil natuurlijk ook genieten van de
steltlopers in de polder. En juist in
die tijd fourageren ze daar in grote
aantallen. Dus in dezelfde periode dat
de zangvogels terugkeren. Het wordt
nog veel erger, als je geïnteresseerd
bent in insecten.

Want laten die nou juist ‘wakker’
worden en in alle soorten en maten
uit hun winterschuilplaatsen
kruipen. En zij niet alleen, want de
kikkers en de padden gaan ook op
vrijersvoeten en vragen aandacht.
En vanzelfsprekend hebben we
belangstelling voor de honderden
soorten planten en bloemen die in
het voorjaar te voorschijn komen en
hun schoonheid ten toon spreiden
zoals dat poëtisch heet. Ook daar
heb je tijd voor nodig. En die tijd…
ach, die tijd ontbreekt gewoon
want er zijn ook nog zoogdieren,
vissen, roofvogels, reptielen, ja zelfs
‘voorjaars’paddenstoelen. Om alles
in een paar weken tijds bij te benen
heb ik geen tijd, daarom stel ik
prioriteiten. En reken maar dat ik zo
lang mogelijk de lentekriebels koester.
Arie van en Berg,
oud-voorzitter
Nijkerk Natuurlijk
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reacties van lezers...
Goedendag,
In het boekje Nijkerk Natuurlij
k las ik een stuk van Gerrie van
den Brink, Oase
tussen beton.
Ik heb een vraag, ik doe heel erg
mijn best om bijen en andere
insecten in mijn
gecreëerde tuintje te brengen,
het was eigenlijk een klein terr
as wat ik zelf wat groter
heb gemaakt en aangeplant zod
at het enigszins een tuintje is.
Zaaien in het voorjaar, blad ma
g blijven liggen, mijn tuintje
is niet aangeharkt maar
toch komen er zeer weinig ins
ecten, de insectenkast is niet
bewoond en vogels zijn
er al helemaal niet, ik kan voe
r neerzetten maar dat staat zol
ang dat het bederft, een
enkel koolmeesje soms en een
paar merels in de hulstboom
die in de gemeentetuin
staat, daar komt ook nauwelijks
iets van leven, alleen de eendje
s die zijn er altijd.
Wel 1x een egel gezien, dat was
geweldig, water voor hem nee
rgezet maar nooit meer
gezien.
Weet u nog iets wat ik kan doe
n, er is hier veel bebouwing en
weinig groen, dat zal er
mee te maken hebben.
Groeten
Elisabeth Klene
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De egel is dol op pinda’s
Vrijheid

De egel, een prikkelend verhaal
(deel twee)

Hoera. Toen ik vorige zomer om tien
uur ’s avonds buiten zat, hoorde ik
gesnuif en geknor tussen de floxen. En
ja hoor, daar kwam hij tevoorschijn.
Als een bolle tank bewoog hij zich
snel tussen mijn voeten door naar
de andere kant van de tuin. Het was
stellig de egel die we de hele winter
als gast hebben ondergebracht in
een grote kooi met daarin een oude
microscoopkist. Daarin heeft hij meer
dan vijf maanden in winterslaap
doorgebracht. Na deze winterslaap
werd hij gevoerd met kattenvoer uit
blik en slakken uit de tuin. Ik kon een
maand lang zijn gedrag bestuderen.
Tegen een uur of tien ’s avonds kwam
hij uit zijn kist, scharrelde wat rond en
at een beetje. Na een kwartier dook hij
zijn kist weer in. Twee uur later kwam
hij weer tevoorschijn en herhaalde
zich het ritueel. Ik kon vaststellen dat
de egel in één nacht zo’n vier á vijf
keer uit zijn hol kwam om te eten.
Soms kwam ik er speciaal voor uit
mijn hol, pardon bed.

Een egel hoort in de natuur. Zou
hij het daar na zoveel verwennerij
wel kunnen wennen? Ik heb de
dierenambulance gebeld. De mijnheer
ervan was heel stellig. Een egel went
heel snel als je die terug zet in de
natuur. Zet hem echter niet uit in het
bos. Daar is te weinig voedsel. Laat de
egel los in een woonbuurt met goed
onderhouden tuinen. Daar is voedsel
genoeg te vinden. Diezelfde avond
heb ik de kooi opengezet en na een
uur had hij de vrijheid gekozen. Ik
dacht: die zien we nooit meer terug.

Stress

Niet alle dieren die een tijd door
de mens verzorgd zijn, kun je zo
maar terug zetten in de natuur. Dat
heb ik ervaren met konijnen. In een
wentel die open lag, lagen twee jonge
konijnen. Een halve dag later lag
de wentel nog open. Waarschijnlijk
was een vos bezig geweest. Als een
moederkonijn de wentel met jongen
verlaat, gooit ze de opening ervan
dicht. De moeder was in ieder geval
verdwenen. Mijn dochter heeft
de twee jongen met de fles groot
gebracht. Daarna gingen ze in een
hok. Toen ze groot genoeg waren,
konden ze uitgezet worden in het
bos. Die redden zich wel, dacht
ik, konijnen verwilderen snel. De
volgende dag ging ik kijken in het
bos op precies dezelfde plek waar ik
de konijnen had losgelaten. Ze waren
redelijk tam en misschien zag ik ze
vrolijk rondhuppelen. Niet dus.
Nijkerk Natuurlijk
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Op bijna dezelfde plek waar ik de
konijnen had losgelaten, lagen ze
dood. Geen spoor van verwonding of
wat dan ook. Ik snapte er niets van.
Daarom een deskundige geraadpleegd.
Die van de dierenopvang uit
Nijkerkerveen. De dame wist heel
zeker dat stress de doodsoorzaak was.
Die kan zo hevig zijn dat het hart het
begeeft.

Veilig of opgesloten

Sommige dieren, vooral de gedomesticeerde, voelen zich veilig in een hok.
Ze zijn aan alle kanten beschermd. De
meeste dieren, wilde dieren, voelen
zich juist opgesloten in een hok.

Pinda’s

Wist u dat egels dol zijn op pinda’s?
Nee, dat wist u niet. Ik ook niet.
Toen de egel tussen mijn voeten door
aan de andere kant in de tuin verdween,
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hoorde ik na vijf minuten gekraak.
Toen ik voorzichtig ging kijken zag
ik dat de egel een ongepelde pinda
aan het kraken was. Ik heb toen op
korte afstand zo’n twintig pinda’s
neergelegd en jawel hoor. Een deel
ervan werd opgegeten en later in de
nacht waren alle pinda’s op. Vanaf die
nacht voer ik de egel pinda’s en iedere
avond en nacht, hij slaat nooit over,
komt hij trouw zijn hapje ophalen. Hij
eet liever pinda’s dan het kattenvoer
dat ik er in een bakje bijzet.

Een composthoop

Ik blijf het zeggen: leg ergens buiten
het zicht in uw tuin een composthoop
aan. Af en toe wat zand erop en wat
kalkkorrels. De vertering gaat hierdoor sneller. Ook leuk voor de egel.
Daar valt altijd wat voor hem te eten.
Leendert de Boer

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

Vogelexcursie
Polder Arkenheem

Relaxte excursie

Algemene Ledenvergadering

Vogelinventarisatie

Cursus voor natuurouders
en/of grootouders

Cursus Geologie*
“Het ontstaan van
Landschappen”

Datum

za. 9 mrt.

zo. 10 mrt.

do. 14 mrt.

za.16 mrt.

Voorjaar

din. 9 april

20.00 uur

Zie Nieuwsbrief
en/of onze website

09.00 u. - 10.00 u.

19.45 u. - 22.30 u.

10.00 u. - 12.00 u.

zie website KNNV

Tijd

Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo

Binnen of buiten een
natuurles geven

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Aula Maranathaschool
Grieglaan 4, Nijkerk

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Vertrek Europaweg 79
Apeldoorn

Startlocatie

2e kwartaal 2019

Programma

IVN natuureducatie

Leendert de Boer
zie ook KNNV Afd.
Noordwest Veluwe

Werkgroep
Natuurouders

Hanneke Bronkhorst

Bestuur

Fotowerkgroep

KNNV Afdeling
Apeldoorn

Gidsen

Relaxte excursie

Vogelinventarisatie

Relaxte excursie

Vogelinventarisatie

zo. 14 april

za. 20 april

zo. 12 mei

za. 18 mei

09.00 u. - 10.00 u.

10.00 u. - 12.00 u.

09.00 u. - 10.00 u.

10.00 u. - 12.00 u.

09.00 uur

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Start vanaf parkeerterrein
hoek Groeneweg/
Dirk Staalweg, Ermelo

Hanneke Bronkhorst

Fotowerkgroep

Hanneke Bronkhorst

Fotowerkgroep

Leendert de Boer
zie ook KNNV Afd.
Noordwest Veluwe

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

*Inschrijving verplicht, aan deze cursus zijn kosten verbonden (doorgang alleen bij voldoende deelname).

Busexcursie*
“Cursus Geologie”
(vervolg op lezing)

za. 13 april

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
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Verslag van de nieuwjaarsreceptie IVN Nijkerk
Op 19 januari heeft de nieuwjaarsreceptie van IVN Nijkerk plaatsgevonden. De locatie was Overbos
Recreatiepark in Hoevelaken. De
organisatie was in handen van Petra
Heidinger en Ruud Verhoef en de
insteek was dit keer om er gelijk
een soort open dag, met presentatie
van een aantal werkgroepen, van
te houden. Media waren ingelicht
en iedereen (lid, donateur, relatie
of sponsor) had een email of een
papieren uitnodiging ontvangen.
Vooraf was er
een wandeling
door het
Hoevelakense
Bos ingepland.
Het aantal
aanmeldingen
overtrof de
verwachting.
Omdat er
een kleine
60 mensen
zich hadden
aangemeld voor
de wandeling,

moest de gids, Bram van de Klundert,
eerst zijn dochter en later ook Theo
Post inschakelen als gids.

Nou… om 13.30 uur was iedereen
die zich voor de wandeling had
aangemeld aanwezig en werd er eerst
een heerlijke groentesoep geserveerd.
Zowel voor de vegetarier als voor
de `soepmetballen` liefhebber. Na
een mooie inleiding door Ellie Kroon
volgde er een korte uiteenzetting van
de wandelingen.

Nijkerk Natuurlijk
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Natuurlijk… op zo’n dag zit alles mee
en was het, in tegenstelling tot de
regenachtige dagen ervoor, prachtig
wandelweer. De insteek van de wandeling was deels filosofisch, wijsgerige
vragen tussendoor, reflecties op het
bestaan, en deels historisch. Het
laatste nam Theo voor zijn rekening.
Om 15.30 uur was iedereen terug
van de wandeling en was er koffie.
De “niet wandelaars” waren
inmiddels ook gearriveerd, zelfs de
wethouder Nadya Aboyaakoub was
aanwezig. Het binnenprogramma
onder leiding van ceremoniemeester/
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opperstalspreekster Ellie Kroon
(natuurtalentje) kon beginnen. Eerst
kwam natuurlijk de IVN secretaris
Rien, himself, aan het woord om
namens het bestuur van IVN Nijkerk
iedereen een goed 2019 toe te wensen
en de ideeën voor 2019 van IVN
Nijkerk uiteen te zetten. Tot de
plannen van 2019 behoort onder
andere de samenwerking met
andere groene organisaties, met de
Volksuniversiteit en scholen, meer
profilatie van werkgroepen en meer
(zichtbare) acties naar buiten toe.
Hierop werd het glas (gluhwein)
geheven. IVN-nieuwkomer Nel had
voor alcohol-vrije gluhwein gezorgd
en dat heeft ze geweten. Een aantal
mensen kwamen het geheim van het
recept bij haar opvragen. Terecht…
wat was die alcoholvrije gluhwein een
genot om te drinken. Daarna kwamen
de coördinatoren/ kartrekkers van
een 6-tal werkgroepen, (vogel/
landschapsbeheer/planten/hoogstam/
scholen/ natuurouders, aan het
woord. In de toegestane 5 minuten
gaven ze een mooie samenvatting van
hun activiteiten en plannen. Prachtig
om te horen wat ze allemaal doen
en wat ze betekenen voor Nijkerk en

omgeving. Prachtig hoe ze het deden
en natuurlijk... chapeau dat ze het
deden.
Wellicht zullen op de jaarvergadering
de andere werkgroepen zoals Nijkerk
Natuurlijk / Nieuwsbrief /Fotowerkgroep / Promokraam / Gidsen,
excursies en lezingen/boomfeest hun
woordje gaan doen. De fotowerkgroep
zal in elk geval zichtbaar aanwezig
zijn die dag. Na een geanimeerde
pauze kwam er nog een heuse natuurquiz voor iedereen. Vragen over IVN
Nijkerk, waarop eigenlijk iedereen
wel het juiste antwoord wist. Behalve
dan op de FLORON vraag over de
plantenwerkgroep. J

Na afloop was er voor iedereen een
presentje; het prachtige boek van
Bram van de Klundert (Expeditie
Wildernis) en/of een prachtig voerstammetje. Deze was gemaakt van
hout van ons “eigen” vogeleiland met
acht middagen lang ploeterwerk met
kolomboor en dergelijke door Petra
Heidinger.
Om kwart over zes kon er met
opruimen worden begonnen.

Om half zes volgde als afsluiting een
verloting. Erg leuk was, dat een ter
plekke spontaan bedachte prijs
(middagje meelopen met de Promokraam), even spontaan werd aanvaard
door de winnares mevrouw Boomsma.
Dat tekende gelijk de sfeer voor die
dag. Leuk, spontaan en avontuurlijk.
Een andere winnares ging naar huis
met een prijs waarvan ze niet wist dat
die prijs al een tijdje in haar huis had
gelegen.

Conclusie… de thuisblijver heeft echt
wat gemist. Het was een verrassend
leuke dag met perfecte medewerking
van Overbos Recreatiepark. Er was
ruimte voor netwerken, voor gezelligheid, herinneringen ophalen en vooral
om vooruit te kijken naar een mooie
toekomst voor IVN Nijkerk.
Want, zoals ook bij Nijkerk Nieuws te
lezen was, ER ZIT WEER LEVEN IN
IVN NIJKERK.
Het bestuur ziet jullie graag in maart
op de algemene ledenvergadering.
Ook dan gaat het weer een verrassend
leuke avond worden.
Nijkerk Natuurlijk
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Slakken-huisjes-slakken
Wonderlijke creaturen zijn het, zij die hun huis op hun rug meesjouwen.
Misschien hebben ze geen poten waar ze vanwege het torsen van hun
onderkomen doorheen zouden kunnen zakken. Ze hebben een lange brede
voet waarmee ze zich langzaam vooruit schuiven. Buikpotigen heten deze
weekdieren, Gastropoda in het Latijn. Huisjesslakken noemen we ze en ze
komen volop voor in onze tuinen waar ze niet zo graag geziene gasten zijn. Ze
doen zich namelijk vaak tegoed aan planten die wij nou juist intact willen laten
omdat we die mooi vinden of lekker. Maar de huisjes van die huisjesslakken
zijn het bekijken meer dan waard, zoveel schoonheid in verscheidenheid van
vormen, kleuren en patronen. Dus niet doodmaken maar bewonderen.
De huisjes zijn gemaakt van kalk en een soort chitine als van het uitwendige
skelet van insecten, en zijn rechts of links gewonden. Neem een slak en kijk
naar de opening, dan zie je vanzelf of hij met de klok meedraait, rechtsom of de
andere richting, linksom dus. Het komt bij verschillende soorten verschillend
voor. Voor lijsters zijn huisjesslakken een lekkernij. Maar hoe peuter je zo’n
hapje uit zijn behuizing? Met de snavel wordt de opening stevig vastgepakt
en met krachtige slagen van de kop wordt het huisje gebroken waarna de slak
verorberd wordt. De plek waar de lijster zijn maaltijd bereidt, wordt een smidse
genoemd. Met het plaatsen van een grote platte steen in de tuin kun je een
zanglijster verlokken daar een smidse van te maken. Zo kun je mooi het gedrag
van een zangvogel observeren en en passant het slakkenbestand in de tuin
verminderen.
Arie van den Berg, oud-voorzitter

(Cornu aspersum)
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(Cepaea nemoralis)

(Arianta arbustorum)

(Oxychilus draparnaudi)

(Discus rotundatus)

(Trochulus hispidus)

(Succinea putris)

Nijkerk Natuurlijk
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Nijkerk schoon
Sloeber

Ik dacht vroeger dat zwerfvuil prikken
het werk was voor de gemeente,
mensen met een taakstraf, mensen van
bureau Halt, asielzoekers die zich
nuttig moeten maken, uitkeringsgerechtigden of uitbehandelde psychiatrische patiënten. Nou, hoor ik U
denken, dan hoor jij wel ergens in dat
rijtje thuis. Ik ben het roerend met U
eens.
Hoe kwam ik er toe om zwerfvuil te
gaan prikken?
Een aardige buurman, die bij de
buitendienst van de gemeente werkte,
vroeg mij of ik zwerfvuil wilde
prikken. Ik zei meteen: ja.

Wodka

Van deze buurman kreeg ik de
volgende dag meteen vijf voorwerpen;
een soort knijper, vuilniszakken,
handschoenen, een knijpring waar de
vuilniszak in past en een geel hesje.

Ik ging meteen op pad.
Eén van de allereerste voorwerpen die
ik oppikte was een fles wodka, nog
halfvol. Het kan me niet schelen dat
bijna niemand me zal geloven maar ik
heb deze fles niet leeggedronken.

Dorst

Wietrokers op hangplekken drinken
veel sap en frisdrank. Vaak gooien ze
die van zich af vanuit hun auto terwijl
die pakken of flessen nog halfvol met
drank zijn. Ik zou zeggen: grijp die
kans om uw dorst te lessen.

Honger

Degenen die ook nog eens geteisterd
worden door onstilbare honger het
volgende: ga zwerfvuil prikken
op plekken waar de jeugd van
de middelbare school het meest
fietst. Er zijn altijd kinderen die
hun middagboterham van zich af
gooien, hup, in de berm ermee.
Door zorgzame moeders zijn die
hammetjes belegd met
dikke plakken worst of
kaas. Dat betekent dus
smullen geblazen voor de
zwerfvuilprikker.

Positief

Degene die afval opruimt
wordt nogal eens
aangesproken.
Regel één: zeg dat het
voldoening geeft je eigen
buurt schoon te houden,
niemand wil in een buurt
wonen die verpaupert.
Nijkerk Natuurlijk
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Regel twee: klaag nooit over de
rommel die achteloos op straat
wordt gegooid, (dus niet schamperen
over de jeugd van tegenwoordig,
drugsgebruikers, asocialen enz.).
Regel drie: zeg altijd dat het effect
heeft wat je doet. Dit klopt echt.

Oq

Ja, ook U. Na dit verhaaltje wilt u
natuurlijk ook uw buurt schoon
houden. Dat kan. Bel dan Ronald van
’t Hazeveld van de gemeente Nijkerk.
De volgende dag krijgt u dan de vijf
voorwerpen die hierboven genoemd

worden. Een volle zak zwerfvuil
wordt na het telefoontje meteen
opgehaald.
Het is verbazingwekkend hoe veel
voldoening het geeft om je eigen
buurt, met een omtrek van een paar
kilometer, schoon te houden. Je kunt
tijdens het afval ruimen genieten
van het heerlijke weer, mediteren
en filosoferen. Er zijn nu al zeventig
mensen die dit vrijwilligerswerk doen.
Wim Tondeur is de coördinator van
de vrijwilligers.
Leendert de Boer

Paddenstoelen (2e serie)
Door Arjan Kallee
Je kan schimmels onderverdelen in 3 grote groepen:

1. Afbrekers (saprofyten)

Zij eten dood materiaal op, zoals omgevallen en omgehakte bomen, takken
en bladeren, maar ook resten van dode dieren, zoals veren, haren, hoeven en
nagels. Ze kunnen ook verzwakte bomen aantasten.

2. Samenwerkers (symbionten)

Zij leven samen (in symbiose) met een plant of dier. Bij planten groeien de
schimmeldraden vaak om de wortels en dringen soms zelfs de buitenste
cellaag binnen om daar als kluwen te eindigen (het geheel van wortels en
schimmeldraden noemt men Mycorrhiza). Ze eten de suikers uit de wortels en
geven er mineralen en water voor terug aan de plant. Zowel plant als schimmel
floreren hierdoor beter. 98% van de plantensoorten leeft in symbiose met
een schimmel! Bij de Beuk is bewezen dat er voeding naar zijn kiemplanten
verderop gaat die via de mycorrhiza wordt getransporteerd. De kiemplant
geeft signalen hiervoor af, de schimmel wordt zo ‘geroepen’. Zo is er is
ondergronds een heel netwerk van transport en communicatie.
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3. Parasieten

Zij leven van levende bomen, planten en insekten en
geven er niks voor terug. Grote bomen bomen worden
dan opgegeten van binnenuit. Het kan wel 15 jaar duren
voordat de boom helemaal dood is. Zwakke en zieke
bomen zijn het meest kwetsbaar.
De Rupsendoder verteert de ingegraven levende poppen
van nachtvlinders.

Rupsendoder

Schimmels kunnen erg oud en groot worden. In Amerika is een Sombere
honingzwam gevonden van 2400 jaar oud, die bijna 9 km2 groot is (een cirkel
van 3,5 km in doorsnede)! Je kan een beste wandelmars houden lopend over
slechts één schimmel in de grond! In Den Treek bij Leusden heb ik jaren
geleden een groot veld met honderden van deze soort paddenstoelen gezien.
Grote kans dat het daar om één schimmel ging.
Champignons zijn de meest bekende eetbare paddenstoelen, maar
paddenstoelen kunnen ook zeer giftig zijn. En ook op een gevaarlijke manier.
Van sommigen moet je meteen overgeven, anderen lijken eetbaar, je merkt niks,
maar pas na weken of maanden word je ernstig ziek en ga je dood.
De Champignon wordt weleens verwisseld met de Groene knolamaniet (in het
Engels death cap ‘de hoed des doods’), wie één exemplaar van deze soort eet
overleeft het niet. Het kan 12-48 uur duren voordat de eerste symptomen zich
voordoen. Het gif tast de lever en nieren aan.
De Gewone krulzoom komt veel voor in
loof- en naaldbossen en was vroeger, vooral
gebakken, zeer geliefd. Door verhitting wordt
het gif vernietigd, maar bij vaker eten vormt
het lichaam bij sommige mensen anti-stoffen
tegen de eigen rode bloedcellen met als
gevolg hemolyse met dodelijke afloop.

Gewone krulzoom

De giftige Vliegenzwam werd vroeger gebruikt om vliegen te lokken. Een
papje van geprakte Vliegenzwam, melk en suiker werd de gulzige vliegen
fataal. Soms wordt deze zwam bewust gebruikt omwille van zijn hallucinogene
eigenschappen, maar gedragsstoornissen zoals woede aanvallen en verwardheid liggen op de loer. Bij te hoge dosis raakt men in coma. Er is geen tegengif.
Nijkerk Natuurlijk
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Tot slot nog een aantal foto’s van fraaie paddenstoelen die je in bos en heide
tegen kan komen.

Judasoor

Geweizwammetje

Porseleinzwam (glanzend wit en doorschijnend)

Kleverig koraalzwammetje

Oesterzwammen

Witte kluifjeszwam

In het volgende nummer zullen wij de laatste pagina’s met foto’s plaatsen.
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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
SWAROVISION

