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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 in vele 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.
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Van de voorzitter
In december eindigde ik mijn ‘van de voorzitter’ met een korte herinnering
aan Piet Kruijt in verband met zijn overlijden. Niet wetende dat we in de
eerste twee maanden van dit jaar afscheid moesten nemen van twee, op
hun eigen manier, actieve leden. Begin januari stierf, voor velen toch onverwacht, Truus Boland. We herinneren haar vooral als coördinator van
de werkgroep Scholen Barneveld. In februari namen we afscheid van Karel
Eijgenraam. Hij was actief in de werkgroepen Natuurbeheer en Natuurfotografie, maar heeft als natuurgids ook diverse excursies begeleid. We zijn
beiden dankbaar voor wat ze voor het IVN hebben betekend.
Terwijl ik dit schrijf, stormt en regent het. Een totaal ander weerbeeld dan
we een periode in februari hebben gehad. Op zich verwacht ik niet meer
zo snel een Elfstedentocht maar in de afgelopen jaren kon het in februari
toch nog flink vriezen. Hoe apart was het dit jaar, toen warmterecord na
warmterecord sneuvelde. De veel gestelde vraag was en is of dit het gevolg is van de klimaatverandering. Schuiven de seizoenen op? Hoe zal het
de komende jaren gaan? Wat zijn de oorzaken, wat de gevolgen en wie is
verantwoordelijk voor oplossingen? Voor de beantwoording van die laatste vraag wordt vaak vooral naar de politiek gekeken. Persoonlijk ben ik
een voorstander van het nemen van je eigen verantwoordelijkheid, maar
soms komt dit samen met politieke beïnvloeding. De politiek heb je soms
nodig om een groter doel te bereiken. Zo is het bestuur onlangs gevraagd
om de gemeente te verzoeken het collectief oplaten van ballonnen te verbieden of in ieder geval te ontmoedigen. Hoewel we als bestuur van mening zijn dat we terughoudend moeten zijn in het benaderen van politieke
partijen, hebben we voor dit onderwerp een uitzondering willen maken.
Het grootschalig oplaten van ballonnen veroorzaakt niet alleen vervuiling,
maar is bovenal schadelijk voor dieren. Een effect dat tientallen jaren
doorgaat, mede vanwege het uiteenvallen van plastic in microscopisch
kleine deeltjes. Uiteindelijk voor ons onzichtbaar maar daardoor juist
meer schadelijk voor de natuur. We zijn nu in afwachting van de behandeling in de gemeenteraad en de uitkomst daarvan. Ik ga ervan uit dat ik
op een komende bijeenkomst kan melden wat het besluit is geworden.
Voor nu wens ik iedereen een ‘natuurlijk’ gekleurd voorjaar toe.
Rien Brand, voorzitter
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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 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 en 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
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, Grieke Dekker
en anderen
Opgave vooraf t/m 25 april bij Aart Mulder (06 282 618 83) is noodzakelijk i.v.m. het ontbijt.
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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: mezen, boomklever,
bonte vliegenvanger en andere. 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
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
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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

Korting in IVN-webwinkel
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Advertentiepag. 2 – kleur

Hoving ¼

aanpassen, komt van adv.pag. 4
Susanne Reusink 1/4

nieuw

Fit 20 ½
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Voorjaarsledenvergadering
Het bestuur van IVN Barneveld nodigt haar leden en donateurs
uit voor de ledenvergadering op dinsdag 16 april a.s. in het
Natuureducatie Centrum Barneveld, Stationsweg 2C in Barneveld. De vergadering begint om 19.30 uur.

AGENDA
1

Opening door Rien Brand, voorzitter

2

Vaststellen van de agenda

3

Mededelingen

4

Verslag Najaarsledenvergadering d.d. 31 okt. jl. (zie pag. 16)

5

Vaststellen diverse verslagen:
a. Jaarverslag 2018 (zie pag. 19)
b. Financieel verslag 2018 (wordt via email toegezonden aan de leden)
c. Verslag 2018 van de kascommissie en benoemen nieuw reserve
lid kascommissie 2019
d. Verslagen van werkgroepen (zie Natuurlijkerwijze 2018-4 pag.
27, 2019-1 pag. 17 en in dit nummer pag. 20 en volgende)

6

Bestuursverkiezing
In de vacature, ontstaan door het vertrek van Jolanda Denekamp,
stelt het bestuur voor Ivonne Pater te benoemen.
Minimaal vijf leden kunnen tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering een ander lid schriftelijk voordragen bij het bestuur, samen
met een verklaring van de kandidaat dat hij/zij een benoeming zal
aanvaarden.
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Rondvraag

8

Sluiting van de vergadering

9

Pauze

10

Hanneke van de Brink-Crevels vertelt over De Mondiale Grutto
(zie pag. 13)
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Een te gekke waarneming
Ieder voorjaar wordt er een dauwtraproute uitgezet voor de Terbroekers. De route zou in 2018 door het meest westelijke deel van
onze gemeente Barneveld lopen. We kennen het gebied als De
Hoeven. In de 19e eeuw had het meer naamsbekendheid. Daar werd
immers in 1876 bij het vervenen het oudste organische voorwerp van
ons museum Nairac gevonden, een mammoetkies!
Terwijl ik daar liep, kwam een groepje
hazen me tegemoet. Normaal als ik
wild overloop, haasten de dieren zich
her- maar ook derwaarts. In ieder geval
zo snel en zo ver mogelijk van mij vandaan. Dit keer echter niet. Ze kwamen
mijn kant op en steeds dichterbij. Ondertussen huppelden ze, het waren er
wel een stuk of zeven, een soort zakdoekje leggen, niemand zeggen. ’t Leek
wel of ze mij niet wilden opmerken zo
gingen ze in hun paringsdans op, dat moest ’t wel zijn en het was nog
maart ook: ze waren helemaal van de wereld. Ik zeeg op m’n knieën om
zo min mogelijk op te vallen. Kortom, het was paartijd. De hazen waren
duidelijk aan het rammelen, dat vooraf gaat aan de paarvorming. Ze bleven maar om elkaar heen tollen. Een carrousel lijkt me achteraf de beste
beschrijving voor de bewegingen die ze maakten. Dit was weer iets heel
anders dan kickboksende hazen die dit ook al om de liefde doen. Dit is
slechts het voorspel en dan te bedenken dat het moment suprême slechts
dertig seconden duurt.
Ineens was het ook over, verdwenen ze alsof ze iets deden wat daglicht
niet kon verdragen, trouwens hazen zijn ook meer nachtdieren. Een tweetal jongens op een veel te luidruchtige brommer die de Hoevensesteeg op
reed, bleek de oorzaak. Zou er nog iets zijn terechtgekomen van de beoogde paarvorming? Zou iedere rammelaar zijn moer hebben gevonden?
Besmuikt kwam ik overeind. Om me heen spiedend of iemand me gezien
had, want met de sociale controle hier heb je zo Pleegzuster Bloedwijn van
de Buurtzorg op je stoep staan.
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Na wat googelen thuis naar dit verschijnsel, bleek dat zo’n carrousel wel
uit tientallen hazen kan bestaan. Maar dan moeten de omstandigheden
wel zeer gunstig zijn en moet er geen hazenpest heersen zoals nu in het
oosten van ons land het geval is. Zo kwam ik ook de Engelse uitdrukking
‘As mad as a March hare’ tegen (letterlijk: ‘Zo gek als een maartse haas’).
In het Nederlandse taalgebied kennen we die niet, wel de uitdrukking:
‘krolse kat’. Dit beest vertoont gerelateerd gedrag met name in de maand
maart. Al zeg ik het zelf, dit Engelse gezegde was een rake omschrijving
van de waarneming in het veld.

Maar het kan nog gekker. Degene die z’n klassiekers kent, weet dat bij
‘Alice in Wonderland’ de hoofdpersoon Alice op een gegeven moment met
onder anderen ‘De Maartse Haas’ theedrinkt. Maar ja, in fantasieverhalen
kan het al gauw nog gekker.
Henk van den Berg

Gelderland ontsnippert
De provincie Gelderland heeft een nieuw beleid voor ontsnippering
vastgesteld. In de afgelopen jaren sloot men aan bij het Rijksprogramma, door in de omgeving van de rijksecoducten voorzieningen aan te leggen. De komende jaren zullen, waar nodig, bij alle
provinciale wegen voorzieningen aangelegd worden. Daarvoor wordt
aangesloten bij de cyclus van groot onderhoud van deze wegen.
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Ontsnipperen is het verbinden van natuurgebieden door het wegnemen
van knelpunten nabij infrastructuur. Denk daarbij aan grotere en kleinere
tunnels, ecoducten en ecoduikers. De afgelopen vijf jaar zijn in Gelderland
vijftien ecoducten aangelegd over rijks- en provinciale wegen en spoorlijnen. Deze zijn vooral op de Veluwe gerealiseerd. Dit voorjaar werd het
ecoduct Kootwijkerzand geopend, over de A1 en de spoorlijn ApeldoornAmersfoort. In 2019 wordt ook de natuurbrug Asselsche Heide opgeleverd. Deze faunavoorzieningen komen nog voort uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering van het Rijk, want dit programma stopt eind dit
jaar. De provincie zal nog aansluitend twee ecoducten aanleggen over de
provinciale wegen bij Nieuw-Milligen en Hoog Soeren.

Gerealiseerde en geplande faunavoorzieningen (Bron: Provincie Gelderland)
Nu gaat de provincie een andere strategie volgen. Men sluit aan bij het
grootschalig beheer en onderhoud van de provinciale wegen en maakt
werk met werk door waar nodig faunavoorzieningen aan te leggen. Zo komen alle provinciale wegen in een negenjarige cyclus aan de beurt. Daar-
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voor wordt naar de locaties waar infrastructuur natuurgebieden doorkruist gekeken en waar aanrijdingen met bepaalde dieren worden geregistreerd. Aanvullend kijkt men ook naar de leefgebieden van kwetsbare
kleinere dieren in deze natuurgebieden. De komende jaren worden waarschijnlijk nog dertien kleinere en middelgrote voorzieningen aangelegd.
Zo wordt onderzoek gedaan naar een faunavoorziening nabij de provinciale weg N225 in het Renkums Beekdal.
Overigens kunnen andere beheerders van infrastructuur, zoals gemeenten en waterschappen, bij de provincie subsidie aanvragen voor de aanleg
van faunavoorzieningen.
Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Kaart: Edo van Uchelen & Richard Struik

Nieuws uit de afdeling
DE MONDIALE GRUTTO
In 2004 werd IVN Nederland benaderd door Wetlands International
met de vraag of IVN kon helpen natuurgidsen op te leiden in Senegal.
Wetlands International had onze naam doorgekregen van een
Nederlandse stagiaire die vlak bij Dakar verbleef.
We besloten eerst te gaan kijken wat er nu precies van het IVN verlangd
werd. Vragen te over, zoals:.
➢ Wat waren de mogelijkheden?
➢ Waar haalden we het geld vandaan?
➢ Wat was het doel van de reis?
➢ Wie ging er mee? Frans spreken was een eerste vereiste.
Nadat deze vragen grotendeels beantwoord waren, besloot IVN Nederland naar Senegal te gaan. Het project werd De mondiale Grutto genoemd. Er werd ook een cursus over duurzaamheid aan gekoppeld met
dezelfde naam. Hoe we in Senegal natuurgidsen opleidden, welke parken
we bezochten en wat we allemaal tegen kwamen, daarover gaat de presentatie op de voorjaarsledenvergadering. We zijn drie keer naar Senegal
en Mauritanië geweest. Het was een groot succes.
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Meteen daarna heeft de AESVT (L'Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre du Maroc) in Marokko gevraagd ook daar te
komen. In dat land werkten we met biologen en medisch personeel om
vooral cursussen te ontwerpen. Een totaal andere cultuur, andere mentaliteit en andere omstandigheden. De drie reizen werden ook daar een succes.
Hanneke van de Brink

PROFESSOR UILENBAL
Op woensdagmiddag 27 februari kwamen zestien kinderen naar het
IVN Natuureducatiecentrum om braakballen uit te pluizen. Eerst
werd er gekeken naar een leuke, informatieve film over het leven
van uilen en de in Nederland voorkomende soorten. Daarna was het
tijd om iets te drinken en een koek op te smikkelen.

Na deze versnapering kregen alle kinderen een braakbal om uit te pluizen.
Er was een jongen bij die al met zijn school geweest was, maar het zo leuk
vond dat hij deze woensdag ook weer mee deed. Hij kon ook precies vertellen wat een braakbal was. Opvallend detail, er waren meer meisjes dan
14
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jongens: tien meisjes en zes jongens. Het was mooi om te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen aan de gang gingen. Er werden allerlei
botjes gevonden, maar de schedeltjes en kaakjes waren toch wel favoriet.
De kinderen konden op kaarten opzoeken van welke soorten muizen de
schedeltjes waren. Soms werd er zelfs een vogelschedeltje gevonden.
De gevonden botjes mochten de kinderen zelf onder de microscoop bekijken. Dat was zo in trek, dat er soms zelfs een rij stond te wachten. Na
afloop kreeg elk kind een zoekkaart, een kaart met een muizenskelet
en…het diploma Professor Uilenbal.
Een zeer geslaagde middag, ook de begeleiders hebben genoten!
Cees Klomp, Klazien Koppelaar, Susanne Ruesink

ARCHIEFMATERIAAL ?
Jan Hassink, een van onze leden uit Lunteren, heeft al het archiefmateriaal van onze afdeling doorgekeken en gesorteerd. Vervolgens
heeft hij het archief geïnventariseerd per onderwerp en daar lijsten
van gemaakt, zodat het een of ander ook weer terug te vinden is. Er
resten nu nog vier volle verhuisdozen met materiaal.
Ondanks dat, is het archief zeer
waarschijnlijk niet compleet.
Het vermoeden bestaat dat er
bij de verschillende werkgroepen ook nog materiaal moet
zijn dat het bewaren waard is.
Te denken valt onder meer aan
verslagen van vergaderingen
en bijvoorbeeld jaarverslagen.
Vandaar het dringende verzoek
aan de coördinatoren van de werkgroepen eens te gaan grasduinen in
hun papieren. Mocht je iets tegen komen waarvan je denkt dat we het
moeten bewaren, neem dan even contact op met Jan Hassink (0318 483
568 of jd.hassink@gmail.com) om te overleggen. Van harte door het bestuur aanbevolen!
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2019
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Verslag Najaarsledenvergadering d.d. 31 okt. 2018
Er zijn dertig leden aanwezig, incl. drie bestuursleden;
afw. m.k.g.: Angelique Overbeek en Jolanda Denekamp.
1. Rien Brand heet allen welkom, in het bijzonder erelid Gerrit de Graaff,
Hendrik Hoogeveen die na de pauze het een en ander zal vertellen over zijn
werk als preparateur en allen die nog niet eerder in ons nieuwe onderkomen
waren. Verder bedankt hij de vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan de inrichting ervan en hen die de Nacht van de nacht tot een succes
gemaakt hebben.
Ook staat hij stil bij het overlijden van Piet Kruijt afgelopen zomer.
2. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda.
3. Er zijn geen mededelingen.
4. Het verslag van de voorjaarsledenvergadering, gehouden op 28 april 2018
wordt zonder aan- of opmerkingen vastgesteld.
5. Concept begroting 2019. Eduard Barreveld vraagt wat bedoeld wordt met
“A’damse leden”. Antw.: dat zijn leden die via IVN Nederland automatisch
hun contributie betalen en waarvan de afdeling 50% ontvangt. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting.
6. Een lijst voor de publieksactiviteiten 2019 ligt klaar om
ingevuld te worden met voorstellen. Albert Prins vraagt om
een bijeenkomst met de natuurgidsen om het programma voor 2019 samen te stellen. Martien Bakkenes zegt toe dat zo’n bijeenkomst in november nog gerealiseerd zal worden.
7. Bestuursverkiezing. De voorzitter deelt mee dat Jolanda Denekamp door
persoonlijke omstandigheden en drukte met haar werk toch niet herkiesbaar
is voor herbenoeming. Ook Angelique Overbeek heeft aangegeven in 2019 te
willen stoppen met het secretariaat. Ook zij moet veel tijd besteden aan haar
dagelijkse werk.
Het bestuur is blij dat Ivonne Pater bereid is als kandidaat bestuurslid tot de
voorjaarsledenvergadering mee te lopen om dan (hopelijk positief) te beslissen m.b.t. haar kandidatuur.
Hans Boland wordt herbenoemd in het bestuur.
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Adv.pag. 3 - kleur

Barneveldse brillenwinkel ¼

komt van adv.pag. 2
DA drogist ¼ nieuw

Meesters in led ½

Boone it vervalt
Choco & Zo vervalt
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8. Rondvraag: * Margreet Rouwenhorst meldt dat haar ter ore is gekomen
dat een echtpaar lange tijd heeft deelgenomen aan werkgroepactiviteiten
zonder ingeschreven te zijn als IVN-lid. De voorzitter zal de coördinatoren er
nog eens op wijzen dat na een beperkte proefperiode belangstellenden lid
dienen te worden en de gegevens moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
* Hans Boland vraagt naar een postbode die in Voorthuizen een nieuw lid zijn
welkomstpakketje wil bezorgen. Aart Mulder meldt zich.
9. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor koffie
of thee met een door Margreet Rouwenhorst huisgemaakte versnapering.
11. Hendrik Hoogeveen vertelt na de pauze op een zeer enthousiaste manier
aan de hand van een presentatie over zijn werkzaamheden als particulier
preparateur. Ook laat hij de aanwezigen kennismaken met prachtige voorbeelden van zijn keverproject.

Henk Hoogeveen toont een deel van zijn verzameling kevers en wijst op
de soms kleine verschillen tussen de soortgenoten.
Hans Boland, wnd. secr.
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Jaarverslag 2018 IVN Barneveld
Het aantal leden op 31 december 2018 bedroeg 160 , inclusief huisgenootleden. Het aantal donateurs 189. Dit jaar hebben we helaas al vroeg in het
jaar en zeer onverwacht afscheid moeten nemen van een lid van de Werkgroep Fotografie, Jaco van Toor. Ook staan we stil bij het overlijden van
IVN- en oud-bestuursleden Stien Soede en Piet Kruijt, ook erelid van onze
afdeling. We wensen de nabestaanden veel sterkte en kracht bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren.
Binnen het bestuur is een vacature ontstaan door het aflopen van de eerste termijn en het niet herkiesbaar zijn van Jolanda Denekamp. Zij heeft
zich binnen het bestuur en IVN o.a. ingezet voor de gidswandelingen, PR
en contacten met de pers. We moesten even bekomen van de schok en
wensen Jolanda het allerbeste! Rien Brand (voorzitter), Martien Bakkenes
(contact voor werkgroepen) Angelique Overbeek (secretaris) en Hans
Boland (penningmeester) hebben een oproep gedaan om de vacature te
vervullen en deze is op tijdelijke basis ingevuld door Ivonne Pater, die met
veel enthousiasme en inzet het stokje heeft overgenomen.
Een onderwerp dat ons de afgelopen jaren heeft beziggehouden was de
nieuwe huisvesting van IVN Barneveld en daarmee de terugkeer op landgoed De Schaffelaar. Op 13 september opende burgemeester Asje van
Dijk met een draai aan de sleutel de buitendeur naar het nieuwe, schitterende verblijf. De nieuwe vestiging bracht ook een nieuwe naam met zich
mee, ‘IVN Natuureducatiecentrum Barneveld’. Gememoreerd werd aan het belang van het contact kind natuur dat bij IVN Barneveld hoog in het vaandel
staat getuige ‘Kinderen naar Buiten’ en de programma’s voor de scholen. In dit kader werd ook
Truus Boland in het zonnetje gezet. Truus droeg haar
coördinatorschap over aan Margreet Rouwenhorst.
Zij werd bij deze gelegenheid verrast door de burgemeester die haar meedeelde ‘dat het Zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd u te benoemen tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau’.
Ook verraste ons het legaat dat Stien Soede onze afdeling heeft nagelaten.
Net als de gift door Rotary Barneveld voor de inrichting van het nieuwe
onderkomen.
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Dit jaar was absoluut het jaar van de jubilarissen, tien mensen die zich met
gepaste trots 40 jaar IVN-er mochten noemen. Uiteraard hoorde daar een
gouden IVN-speldje en een bloemetje bij. Op Landgoed Otelaar kunnen
wandelaars en natuurliefhebbers een heerlijk rustmoment inlassen. Er is
een IVN-bank onthult door Henk Olthuis, eigenaar van het landgoed, en
voorzitter Rien Brand.
Uiteraard was de IVN-agenda 2018 goed gevuld met wandelingen, excursies, fototochten en voordrachten/presentaties.
De Rabobank Clubkasactie heeft dit jaar € 1.336,41 opgeleverd.
Angelique Overbeek, secretaris

Uw bijdrage voor 1 mei 2019?
Helaas heeft nog niet de helft van onze leden en donateurs hun bijdrage
2019 voldaan. Vandaar helaas deze noodzakelijke herinnering. Ook dit
jaar blijft de contributie voor leden onveranderd: € 24,-- minimaal. Van
huisgenootleden vragen we, net als afgelopen jaar € 6,--. Van beide contributies gaat 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 mei 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”?

Verslagen van werkgroepen
KINDEREN NAAR BUITEN
Door omstandigheden hebben we in 2018 maar twee activiteiten ontplooid. We hebben ook dit jaar meegedaan aan de door het landelijke IVN
georganiseerde slootjesdagen en we zijn weer teruggegaan naar Klein
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Bylaer, omdat we
in Appel te weinig
medewerking kregen van een omwonende voor het
parkeren. Veiligheid gaat voor alles en als dat voor
het parkeren niet
gegarandeerd is,
dan moet je een
alternatief
zoeken. Het probleem
bij Klein Bylaer is
wel de onzekerheid over voldoende water. Gelukkig viel dat dit
jaar mee en konden een voor ons
doen grote groep
kinderen genieten
van het gekrioel in
het water.
Voldoende kinderen is altijd een
probleem. Dit gold
ook voor de excursie in de herfst op
de Schaffelaar. De kinderen die er waren, waren enthousiast en konden,
ondanks de lange droogte, toch nog genoeg paddenstoelen vinden. Op de
zaterdagochtend moeten we concurreren met de sport- en diverse andere
activiteiten voor kinderen. Om die reden overwegen we te stoppen met
Kinderen naar Buiten en als alternatief een kinderclub te starten met als
basis het Natuureducatiefcentrum.
Rien Brand, coördinator
Kinderen naar Buiten
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2019
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Adv.pag. 4 - kleur

HUBO XL ¼
Wijnwinkel ¼

komt van adv.pag. 2
Van Middendorp ¼
Leijenhorst 2wielers ¼
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NATUURBEHEER
De leden van de werkgroep Natuurbeheer hebben zich in 2018 weer
van hun beste kant laten zien, o.a. door een trouwe opkomst en een
niet aflatende werklust.
De werkgroep Natuurbeheer heeft in samenwerking met de SBB-groep
Kootwijk zeven zaterdagochtenden besteed aan werkzaamheden op terreinen van Staatsbosbeheer. Zo was men o.a. aan het werk op het Kootwijkerzand en het Kootwijkerduin om daar en in de andere bezochte terreinen vooral heidevelden vrij te stellen van ongewenste opslag van grove
den.

Ook in 2018 was de werkgroep weer met name actief op enkele landgoederen in de omgeving Barneveld en Voorthuizen. In dat seizoen is er vijf
keer gewerkt op landgoed Klein Boeschoten. Daar is o.a. een groot deel
van het raster in het bosgedeelte verwijderd.
Verder waren de leden van de groep twee keer aan de slag op Groot
Bylaer (met name met wortel en tak verwijderen van Amerikaanse vogelkers), vier keer op Otelaar en ook nog twee keer op De Nieuwe Veluwe
(o.a. een jong heideveld ontdoen van dennen- en berkenopslag).
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“Na gedane arbeid is het goed rusten!”
Ook is op een zaterdagmorgen de provinciale werkdag, georganiseerd
door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, bezocht. Op die eerste zaterdag van maart waren we dicht bij huis: IVN Nijkerk was die dag de gastheer.
Al met al waren het 21 zaterdagen, waarop de handen uit de mouwen zijn
gestoken.
Hans Boland

NATUUREDUCATIECENTRUM BARNEVELD
Vanaf januari zijn we bezig geweest met het thema ‘Boerderij in de kijker’
voor groep 7 en 8. Dit ging over het boerenerf en de agrarische sector,
vooral gericht op de zuivelindustrie. Daarnaast was er een apart thema
over de natuur op en om het boerenerf zoals o.a.de weidevogels.
Een leuke opdracht hierbij was “geheim schrift”, waarbij ze met melk op
een papier mochten schrijven. Als dat droog was zag je niets staan, maar
24
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als ze er met de warme strijkbout overheen gingen, kwamen de letters te
voorschijn.
Vanaf april was het de beurt aan groep 3 en 4 en ook zij hadden het onderwerp boerderij maar nu met het thema ‘Jonge dieren op de boerderij’
en zuivelproducten. Zij mochten o.a. een boerderij inrichten en een spaarvarken knutselen van een melkfles en er stond een “melkemmer” op tafel
waarbij ze zelf met de hand konden melken. Maar het spannendste was
toch wel het proeven van zuivel met een blinddoek om.
Het laatste project voor 2018 was in ons nieuwe centrum: ‘Dieren bij de
boerderij’ voor groep 5 en 6. Hierbij waren o.a. ook weidevogels betrokken
evenals uilen. Bij
deze les hadden we
een opdracht “uilenballen
uitpluizen”,
wat sommige kinderen aanvankelijk
heel vies vonden.
Dat werd al snel omgezet in enthousiasme toen bleek wat
er allemaal te vinden
was aan botjes en
schedeltjes. De benodigde uilenballen zijn geschonken door Jan van den
Heuvel, waarvoor nogmaals onze dank. Enkele andere onderwerpen hierbij waren haas, konijn, mol en regenworm.
We hebben dankzij de inzet van onze vrijwilligers een mooi jaar gedraaid
en veel kinderen op een positieve manier kennis laten maken met de bijzondere natuur om ons heen.
Wilt u eens met eigen ogen komen kijken wat wij zoal doen in ons centrum,
dan bent u altijd van harte welkom!
Margreet Rouwenhorst

OVERIGE WERKGROEPEN
Helaas zijn er geen verslagen ontvangen van de werkgroepen Natuurtuin
Mevrouws Hofje en Vlinders.
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Martien Bakkenes, contacten werkgroepen
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Johannes Elsevierlaan 6, 3771 KK Barneveld werkgroepen@ivn-barneveld.nl
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Algemene vogelwerkgroep: Daan Kuiper
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Natuurtuin Mevrouws Hofje: Melie van den Brink
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Scholen Barneveld: Margreet Rouwenhorst
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
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0342-478 688
0342-417 810
06-4907 7728

PERSBERICHTEN voor publieksactiviteiten via Ivonne Pater
06-5190 5516
pr@ivn-barneveld.nl
ADMINISTRATIE leden & donateurs: Hans Boland
0342-417 415
penningmeester@ivn-barneveld.nl
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Adv.pag. 5 - zwartwit

Guldie ¼
Kaashuis Vita Nova ¼
Brouwer ¼
Floor ¼
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Adv.pag. 6 - kleur
Achterpagina met ruimte voor adressering
De Meerwaarde
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