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VOORJAARSWANDELING LANDGOED GERVEN
Ga mee met de voorjaarswandeling op zaterdagochtend 13 april naar Landgoed Gerven, gelegen tussen Voorthuizen en Putten. Landgoed Gerven is een prachtig stukje oud cultuur- en natuurlandschap in de Gelderse Vallei. De verschillende landschappelijke elementen wisselen elkaar op
korte afstand af: oude boerderijen, kronkelige beekjes en weilanden met houtwallen eromheen.
Wie weet schijnt er een voorjaarszonnetje en vliegen de eerste vlinders al rond. We gaan op zoek
naar de zandbijtjes en we zullen aandacht schenken aan de voorjaarsbloeiers en de vogelzang.
Advies: trek waterdichte schoenen aan, want op sommige plaatsen kan het nat en modderig zijn.
Vertrek: om 9.45 uur vanaf het parkeerterrein bij Bethabara, Van den Berglaan 79 in Voorthuizen
en om 10.00 uur verzamelen aan de Huddingweg (op de hoek met de Gervenseweg) in Putten.
Gidsen: Lenie van de Streek en Grietje Stitselaar (voor meer informatie: 0342-471135, graag tussen 17.00 uur en 18.00 uur).

VOORJAARSWANDELING VOOR KINDEREN
Voor kinderen is er op zaterdagochtend 20 april een voorjaarswandeling in het Oosterbos in Barneveld. Er zal gezocht worden naar dingen die met het voorjaar te maken hebben. Wellicht zien
we wel jonge eendjes in de bosvijver of een mooie vlinder. En wat leeft er onder de blaadjes?
Verzamelen: om 10.00 uur bij het hek met de tekst ‘Wandelpark’ Oosterbos aan de Mr. Troelstralaan in Barneveld. Het duurt ongeveer 1 uur en is gratis. Ouders en begeleiders worden verzocht ook mee te lopen. De gidsen zijn van de werkgroep ‘Kinderen naar buiten’.

KOMENDE ACTIVITEITEN (APRIL/BEGIN MEI)
Noteer ook alvast de volgende excursies in de agenda:
- woensdag 24 april: cultuurhistorische wandeling Hoog Buurlo.
- zaterdag 27 april: oranjefietstocht met ontbijt (op Koningsdag): opgave vooraf bij Aart Mulder in verband met ontbijt en maximum aantal bezoekers (06 282 618 83).
- zaterdag 4 mei: het jubelt aan de rand van het Kootwijkerzand.
- maandag 13 mei: gebeurtenissen & resten van precies 79 jaar geleden op de Grebbelinie.

PROJECT ‘SCHONE RIVIEREN’
Plastic Soup Foundation, IVN Natuureducatie en Stichting De
Noordzee zijn in 2017 het project ‘Schone rivieren’ gestart. Dit
om inzicht te krijgen in de hoeveelheden en herkomst van afval
langs de rivieroevers in Nederland. De rivieroevers zijn namelijk
erg vervuild met plastic en ander afval én dit afval verdwijnt
voor een groot deel uiteindelijk in de zee (als ‘plastic soup’). Het
bijzondere van het onderzoek is dat het onderzoek naar rivierafval wordt gedaan met behulp van ‘citizen science’: vrijwilligers
die data verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Iedereen kan meedoen!
Deze maand heeft het project ‘Schone rivieren’ van de Nationale Postcode Loterij een bedrag van
bijna 2 miljoen euro ontvangen. Hiermee komt het doel steeds dichterbij: de hele Nederlandse
rivierdelta plasticvrij te maken. Daarmee kan het probleem bij de bron worden aangepakt. Naast
de Waal en de Maas kunnen nu ook andere rivieren door deze bijdrage onderzocht gaan worden,
waarvoor nieuwe vrijwilligers nodig zullen zijn. Dus mocht je nog tijd over hebben en je bijdrage
willen leveren aan dit project of meer willen weten over dit project, bezoek dan eens de website:
https://schonerivieren.org/. Samen met een collega heb ik me dit jaar al aangemeld als rivierafvalonderzoeker en we hebben ons eerste traject bij Nijmegen/Lent geïnventariseerd en opgeruimd.
We zijn behoorlijk geschrokken wat we vonden (heel veel plastic en rariteiten)!

Plastic is zo ontzettend overbodig bij heel veel producten en het ergste is dat de productie van
plastic de komende periode zelfs nog toeneemt (met 40%). Elk jaar belandt er 8 miljoen ton plastic
in onze oceanen. De verwachting is zelfs dat er in 2050 meer plastic in zee is dan dat er vissen in
zee leven. Hoe erg is dit! Zonder plastic leven gaat niet, maar dat we bewust worden hoe we omgaan met plastic en afval (en hier deels verandering in kunnen aanbrengen) zou bij iedereen moeten leven. Afval op straat ‘dumpen’ hoort daar niet bij.
Leuke tip: het boek ‘Het Zero Waste Project, een leuker leven met minder plastic’ van Jessie en
Nicky Kroon of bezoek eens de verpakkingsarme winkel in Amersfoort (Bloemendalsestraat 9).

BOUW JE EIGEN INSECTENHOTEL
In het weekend van 15 en 16 maart was het nationale Bijenwerkdag. Mocht je dit gemist hebben,
je kunt alsnog je steentje bijdragen voor de bij (en andere insecten natuurlijk): bijenhotels bouwen,
open zandplekken creëren of steilwandjes aanleggen. Verder kun je kruiden, bloemen of bomen
planten, als voedsel voor de wilde bij.
En op 13 en 14 april vindt de Nationale Bijentelling plaats: je kunt dan in je eigen tuin de bijen tellen. Op de website https://www.nederlandzoemt.nl/ tref je meer informatie aan. Dat het met insecten -waaronder bijen- niet goed gaat, is bekend. Zo neemt veertig procent van de insectensoorten
snel af in aantal. De belangrijkste oorzaak is verlies van leefgebied, vooral door de intensieve
landbouw. Hopelijk biedt natuurinclusieve landbouw voldoende kansen om de afname te keren.

BOEKENTIP: ‘FRAAIE VOGELS’
Van 23 tot en met 31 maart vindt de 84e boekenweek plaats.
Mocht je nog op zoek zijn naar een ontzettend leuk boek, dan is dit
‘Fraaie vogels’ van Matt Merritt. Het boek beschrijft 50 vogels van
over de hele wereld: zangvogels, weidevogels, roofvogels, trekvogels en exotische vogels. Het unieke is dat het een soort ‘pop-up’
boek is. De contouren rond een vogel kunnen uitgedrukt worden,
en als je alle vogels hebt uitgedrukt kan het open neergezet worden: een prachtig kunstwerk!

2019: HET JAAR VAN DE EGEL
De zoogdiervereniging heeft het jaar 2019 uitgeroepen tot het jaar van de egel. Egels hebben het
niet makkelijk. In 2018 is er in Nederland een heuse ‘Egelwerkgroep’ opgericht: om het lot
van de egel onder de aandacht te brengen en de egel beter te beschermen. Met hulp van publiek wil de zoogdiervereniging in het jaar van de egel meer inzicht krijgen in het leven van de egel.
Er zijn namelijk indicaties dat het niet goed gaat met de egel in Nederland. Recente studies uit
Engeland wijten de achteruitgang aan het verdwijnen van heggen op het platteland en groen in de
stad. In Nederland zijn de oorzaken van de afname van egels nog niet voldoende in kaart gebracht, mogelijk is ook hier de verstening van tuinen de grote boosdoener. Zie voor meer informatie: https://www.zoogdiervereniging.nl/2019-het-jaar-van-de-egel.

EXPOSITIE NATUURFOTOWERKGROEP ‘GEVLEUGELDE NATUUR’
Nog één week (tot en met 31 maart) is de expositie ‘Gevleugelde natuur’ van de natuurfotowerkgroep van IVN Barneveld te zien in de grote entreehal van het Kulturhus De Breehoek, Markstraat
59 in Scherpenzeel. Daarna verhuist de expositie naar Nunspeet (Veluvine): 1 april t/m 30 april.

STOP MET OPLATEN VAN BALLONNEN
Het IVN Barneveld heeft recent de gemeenteraad gevraagd om ook in Barneveld het oplaten van
ballonnen te verbieden (al veel gemeenten hebben zo’n verbod ingesteld). Het oplaten van ballonnen - die eindigen als afval - is niet meer van deze tijd, er zijn genoeg alternatieven om iets te vieren (of te herdenken): bellen blazen, vliegers oplaten, lampionoptochten, feesttoeters en fluitjes,
wapperen met linten. Ballonnen staan in de top 5 van zwerfafval op de Nederlandse stranden. Het
is één van meest dodelijke afvalitems voor zeedieren. Jaarlijks landen er rond de 230.000 ballonnen in de Noordzee, aldus Stichting De Noordzee. Zeezoogdieren, maar ook vissen en vogels,
zien plastic aan voor voedsel of ze verstrikken in de linten van de ballon. Niet alleen in/op de zee
(resulterend in de 'plastic soup'), maar ook op het land eindigen veel ballonnen waar dieren en
vogels onder lijden. Een enorme vervuiling en dierenleed dat simpel te voorkomen valt.

