NIEUWSBRIEF
IVN BARNEVELD
MEI 2019
KOMENDE ACTIVITEITEN (JUNI EN JULI)
Noteer alvast de volgende excursies in de agenda:
- zaterdag 15 juni: slootjesdag voor kinderen (zie hieronder voor meer informatie)
- dinsdag 18 juni: cultuurhistorische wandeling over het Wekeromse zand
- donderdag 11 juli: batman returns
- donderdag 18 juli: pinetum Lunteren

IVN SLOOTJESDAGEN 14 T/M 16 JUNI
Welk waterdiertje kan ook ‘s zomers schaatsen en wie zwemt er op z’n rug? Wil je dit weten? Kom
dan op zaterdag 15 juni (voor kinderen) naar de slootjesdag: onder begeleiding van IVNnatuurgidsen en gewapend met schepnet, loeppot en zoekkaart op zoek naar waterdiertjes! Ga
mee.
Start: om 10.00 uur (locatie wordt nog via de pers aangekondigd)
Gidsen: Martine Ganzevles en Klazien Koppelaar
Niet alleen in Barneveld is het slootjesdag, er zijn meer activiteiten tijdens de IVN Slootjesdagen.
Ga bv. naar het kikkerconcert in Laarbeek of op watersafari in de Maarsseveenseplas. Zie https://www.ivn.nl/slootjesdagen-2019. Via deze site is er overigens een leuke bouwplaat voor kinderen te downloaden om je eigen sloot in elkaar te knutselen.

HET GROENE HUIS / NATUURACADEMIE AMERSFOORT
Mocht je je willen verdiepen in wieren, gallen of roofvogels, volg dan dit jaar een cursus van de
Natuuracademie bij het Groene Huis Amersfoort. Deze Natuuracademie is een samenwerking tussen KNNV, IVN en CNME Amersfoort. Zij organiseren samen jaarlijks tien cursussen over de natuur. Elke cursus betreft een onderwerp passend bij het seizoen waarin ze worden georganiseerd.
Zo’n cursus is voor mensen met belangstelling voor de natuur (deskundig hoef je niet te zijn).
Bezoek voor het gevarieerde programma de volgende website:
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie. Onder ‘programma 2019’ vind je de cursussen en onder ‘agenda’ tref je nog veel meer activiteiten in de regio Amersfoort aan.

MEETNET LUCHTKWALITEIT BARNEVELD
De hoeveelheid fijnstof in Barneveld is vooral afkomstig van de pluimveehouderij en het stoken
met hout. Deze twee, en wellicht nog andere factoren, maken de problematiek met fijnstof in Barneveld hoger dan gemiddeld. In de gemeente Barneveld hangen inmiddels 40 meters om de luchtkwaliteit te meten. Er mogen nog wel meer meters bij komen. Hiermee worden concrete gegevens
verkregen over fijnstof. Wil je meedoen met het meten van de luchtkwaliteit in de gemeente Barneveld? Meld je dan aan via de site: https://www.gnmf.nl/nieuws/doe-mee-meetnet-luchtkwaliteitin-barneveld.

NESTKASTCONTROLE OP DE VELUWE
Op woensdag 15 mei vond er een nestkastencontrole plaats (excursie van de vogelwerkgroep).
Op het landelijke IVN is een verslag van deze nestkastencontrole geplaatst.
Zie https://www.ivn.nl/nieuws/nestkasten-controleren-op-de-veluwe.

HELPEN BIJ ONDERZOEK NAAR STERFTE BIJ JONGE MEZEN
Uit onderzoek blijkt dat mezen gif binnenkrijgen dat wordt gebruikt tegen de buxusmotrups. Het
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Vogelbescherming willen het onderzoek uitbreiden.
Hierbij kunnen ze jouw hulp ook gebruiken. Mocht jij veel dode (jonge) mezen vinden, geef het dan
door. Zie deze site voor wat je kunt doen als je dode jonge meesjes vindt:
https://www.gnmf.nl/nieuws/help-het-onderzoek-naar-sterfte-bij-jonge-mezen

NATIONALE TUINWEEK (8 T/M 16 JUNI)
De Nationale Tuinweek in 2019 heeft als thema ‘De Levende
Tuin’. Groei&Bloei wil mensen stimuleren om de eigen tuin te
vergroenen: minder stenen en meer planten. In een levende
tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven.
Een levende tuin is een mooie, natuurlijke tuin met veel ruimte
voor planten en dieren. Alle levende tuinen samen maken steden en dorpen veel aantrekkelijker voor mens en dier! Om de
boodschap zo breed mogelijk uit te dragen, bundelen groene
organisaties hun krachten. Zie: https://www.groei.nl/tuinweek/.

TERUGKEER VAN DE WOLF
De wolf is nu officieel gevestigd in Nederland. Op de noordelijke Veluwe leeft op dit moment een
wolvenpaar. Wat betekent dat voor jou als educatief vrijwilliger? Ben je educatief vrijwilliger, dan is
er op 6 juli een opleidingsdag ‘Terugkeer van de wolf’ (in Arnhem). Deze dag is speciaal voor vrijwilligers zoals schoolgidsen, natuurgidsen, jeugdbegeleiders & vrijwilligers van NME-centra en
bezoekerscentra. Meer informatie, zie: www.ivn.nl/trainingsdag-wolf-6-juli

GASTEN VAN BIJENHOTELS
Op een wandeling langs het Uddelermeer in het voorjaar trof Albert Prins (gids IVN Barneveld) in
de grond gaatjes aan van de zijdebij. Om meer te weten te komen van deze bijen speurde hij op
internet en trof daar een geweldig e-book (gratis te downloaden) aan met prachtige foto’s, duidelijke tekst en overzichten van deze bijen, wespen, spinnen en andere insecten die in een bijenhotel
te gast zijn. Zie deze link voor dit boek: http://www.bestuivers.nl/publicaties/gasten-van-bijenhotels.
Hierbij een korte inhoud van het boek, geschreven door Pieter van Breugel:
Bijen en wespen zijn mooie diertjes en ook nuttig (als bestuivers van bloemen). Minder bekend is
de enorme vormen- en kleurenrijkdom van de honderden verschillende soorten die in Nederland
voorkomen. Nog minder mensen zijn op de hoogte van wat er zich afspeelt in de nesten van bijen
en wespen. Wie zich in deze wereld verdiept, staat versteld van de duizelingwekkende diversiteit
en het vakmanschap van deze dieren. Zelfs in eigen tuin blijkt al meer te gebeuren dan u ooit had
gedacht, zeker als u nesthulp aanbiedt. Dit boek geeft een rondleiding in de bijen- en wespenwereld, zodat u voortaan zelf in staat bent om plezier aan deze dieren te beleven en ze een handje te
helpen in hun voortbestaan. De hoofdstukken 2 t/m 5 laten zien in welk kader we bijen en wespen
moeten plaatsen. Nesthulp en voedselhulp zijn thema van bespreking in de hoofdstukken 6 en 7.
Tot en met hoofdstuk 22 komen daarna de insecten ter sprake die gebruik maken van de geboden
bovengrondse nesthulp. Hoofdstuk 23 gaat kort in op de educatieve mogelijkheden.

NATURE als inspiratiebron voor design
Plastic van algen, inkt van uitlaatgassen of pleisters die pakken als zeeslakken? Vanaf 10 mei is
in het “Cube design museum” in Kerkrade de tentoonstelling ‘NATURE als inspiratiebron voor design’ te bewonderen. De natuur staat onder grote druk door het menselijk handelen en de impact
van onze levensstijl. De tentoonstelling laat wereldtop designinnovaties om de aarde te redden
zien. De expositie laat zien dat wij als mens in staat zijn om de balans tussen de natuurlijke werkend en de door mens gemaakte wereld weer te herstellen. Er komen lezingen en workshops.
Meer informatie: https://www.cubedesignmuseum.nl/nl/activiteiten/nature.

