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Drukkerij Perfekt ¼
Romijn Boekhandel ¼
Bloemenhal Chloris ¼
Vinkenborg Parket ¼
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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 deze ‘van de voorzitter’ zal ik een paar zaken uit het bestuur onder
de aandacht brengen. Voor ik dat doe, wil ik eerst nog wat positief
nieuws van het Schaffelaar Erf melden. Het gaat misschien niet zo
snel als verwacht, maar het Erf krijgt meer en meer de geplande
vorm. De gebouwen worden gevuld met (tijdelijke) huurders en ook
de kinderboerderij wordt ingericht. Het wordt daardoor een stuk levendiger.
Nieuw is ook het Bijenhotel (foto pag. 3), mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage via de gemeente Barneveld. Naast het hotel komt een
informatiebord met uitleg over de functie ervan en welke bijen er gebruik
van zullen maken: een mooie invulling van onze educatieve functie.
Het IVN heeft een educatieve taak, maar is ook een vereniging van natuurliefhebbers. We hebben verschillende interessegebieden, maar delen de
zorg voor het behoud van de natuur. Diverse leden maken zich zorgen
over hoe de gemeente Barneveld omgaat met het verlenen van vergunningen voor activiteiten in het buitengebied. Het bestuur wordt dan gevraagd hier tegen te protesteren. In de vorige Natuurlijkerwijze heb ik geschreven dat we hier erg terughoudend in zijn, omdat we geen politieke
standpunten in willen nemen. Voor de enkele maanden geleden gereden
autorally hebben we echter een uitzondering gemaakt. De negatieve impact op de natuur (broedseizoen) en de vernieling van onder andere het
paddenhek aan de Kallenbroekerweg, waren hiervoor voldoende aanleiding. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat ze voor dit soort activiteiten in het natuurgebied geen vergunningen meer zal verlenen.
Tot slot nog twee oproepen. Het eerste betreft contacten met de pers. Als
bestuur vinden we het prachtig als het IVN in de krant komt of in andere
media. Echter, in veel gevallen weten we er niets van, maar worden er wel
op aangesproken. Om die reden wil ik een oproep doen om even contact
op te nemen met een bestuurslid als dit gaat gebeuren, want dan zijn we
van de inhoud en het doel op de hoogte. De tweede oproep betreft de
vacature in het bestuur. De huidige secretaris, Angelique Overbeek, stopt
in het najaar. We zijn dan ook hard op zoek naar een vervanger. Geïnteresseerden kunnen dit bij mij melden.
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.
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
Zaterdag 17 augustus - HEIDE EN BIJEN
13.30 uur Vetkamp
Gids: Gerrit van den Berg
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
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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

Digitale nieuwsbrief IVN Barneveld
IVN Barneveld heeft naast deze Natuurlijkerwijze ook een maandelijkse digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat onder meer de
laatste informatie over recente wandelingen van en door IVN Barneveld. Daarnaast staan er bijzondere en/of leuke nieuwsberichten en
ideeën voor een uitje in de nieuwsbrief.
Wil je de digitale nieuwsbrief van IVN Barneveld ook ontvangen (mocht dat
tot nu toe nog niet het geval zijn), geef dan je e-mailadres door aan penningmeester@ivn-barneveld.nl
Je ontvangt dan de volgende nieuwsbrieven in je e-mailbox!

Rabobank Clubkas Campagne
Verenigingen en stichtingen, die bankieren bij Rabobank Gelderse Vallei
kunnen meedoen aan de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij
bepalen de leden van de bank welke organisaties een bijdrage krijgen en
hoe hoog dit bedrag is. Vorig jaar verdeelde Rabobank Gelderse Vallei
€ 200.000,-.
Wellicht hebt u al weer eens in uw mailbox gekeken naar de mogelijkheid
om uw stem uit te brengen. Dit jaar is de Campagne verplaatst naar het
najaar. Na de zomervakantie ontvangen de verenigingen en stichtingen
meer informatie. Leden van de bank krijgen in die periode ook bericht hoe
en op welke vereniging of stichting zij hun stem kunnen uitbrengen.
Mag IVN Barneveld tegen die tijd weer op u rekenen? Zeker weten dat het
bestuur uw steun waardeert.
6

IVN Barneveld

Advertentiepag. 2 – kleur

Hoving ¼
Susanne Reusink 1/4
Fit 20 ½
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Aandacht voor natuur en landbouw
Op 27 mei is het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland 2019-2023’
gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van VVD, CDA,
Groen Links, PvdA, Christen Unie en SGP de ambities beschreven
voor de komende jaren. In het coalitieakkoord is veel aandacht voor
natuur, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Gelderland is
immers de groenste provincie van Nederland en is daar trots op!
Natuur en biodiversiteit - Enkele opvallende punten uit het akkoord:
• In natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte in en
om de stad kan de biodiversiteit omhoog. Daar ligt een belangrijke taak
voor de gemeenten om, in samenwerking met lokale partijen, eigen
biodiversiteitsplannen op te stellen en daarvoor voldoende middelen
te begroten. De provincie kan het opstellen van deze plannen co-financieren.
• In natuurgebieden is voldoende rust, stilte en duisternis noodzakelijk.
Daartoe ontwikkelen we beleid voor zonering.
• Landgoederen en bosgebieden zijn de parels van de provincie. Het beheer hiervan kost veel geld. Landgoed- en boseigenaren verdienen
daarom ruimte om te ondernemen.
• Er komt nieuw bosbeleid om de afname van het bosareaal te keren.
Een herplantplicht, ook voor bos dat ten behoeve van heide- en stuifzandherstel wordt gekapt, kan daar onderdeel van uitmaken.
• Er komt een ruimer budget voor natuureducatie voor jong en oud in
onderwijs, en voor natuurtoerisme.
Voor natuur wordt € 40 miljoen extra uitgetrokken.
Natuurinclusieve landbouw - In de 21e eeuw staan we voor een nieuwe
uitdaging: voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. Voorwaarden hiervoor zijn een levende en gevarieerde
bodem en voldoende bestuivende insecten. De
richting die ons voor ogen staat is daarom een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Met Foodvalley (Barneveld
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en omgeving) als internationale topregio op het gebied van kennis en innovatie rond agrofood, wil Gelderland koploper worden op het gebied van
verduurzaming van de landbouw. Concreet:
• Wij zetten een ambitieus uitvoeringsprogramma op voor het stimuleren van de landbouw- en voedseltransitie. Hiermee ondersteunen we
initiatieven en (gebieds-)pilots van pionierende bedrijven en maatschappelijke partijen die toewerken naar circulaire, natuurinclusieve of
biologische bedrijfsvoering.
• Ook dringen we het mestoverschot terug. Nutriëntenkringlopen willen
we zoveel mogelijk sluiten op boerderij- en regioniveau. Dit komt ten
goede aan de kwaliteit van bodem, water en lucht, conform de kringlooplandbouwnotitie van het ministerie. We maken in overleg afspraken om de stikstofuitstoot verder omlaag te brengen.
• We willen dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten en
een fatsoenlijk inkomen heeft. Daarvoor kijken we naar verdienmodellen die ook bijdragen aan de biodiversiteit en het landschap. Deze transitie willen we in gang zetten. We vragen de Gelderse landbouw-, natuur en milieuorganisaties, LTO Noord en de agrarische collectieven
om samen met ons tot een voorstel te komen, mede op basis van Actieplan natuurinclusieve landbouw. We stellen een stevig investeringsbudget in voor ondersteuning aan boeren die (deels) over willen gaan
op natuurinclusieve kringlooplandbouw.
Voor landbouw wordt € 50 miljoen extra uitgetrokken.
Bomen langs wegen - Het coalitieakkoord besteedt ook aandacht aan de
discussie over het kappen van bomen langs provinciale wegen, die op dit
moment woedt. Uitgangspunt voor de coalitie is dat Gelderland nog altijd
teveel verkeersslachtoffers op provinciale wegen telt. Hoewel we terughoudend willen omgaan met het kappen van bomen, kan het onvermijdelijk zijn om de verkeersveiligheid op een kruising c.q. wegvak daadwerkelijk te kunnen verbeteren. Wij komen met een plan om de verkeersveiligheid in Gelderland te vergroten en een eenduidige lijn te vinden hoe dit
op te pakken is in relatie tot landschap en natuur.
Coalitieakkoord - Het volledige akkoord is in te zien via https://www.gelderland.nl/Coalitieakkoord-Samen-voor-Gelderland-gepresenteerd.
Willem Drok, Provincie Gelderland
Natuurlijkerwijze, zomer 2019
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Barneveldse brillenwinkel ¼
DA drogist ¼
Meesters in led ½
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Breng leven in je tuin!
Haal meer uit je tuin, voor mens en dier. Ga mee op ontdekkingstocht
en zie hoe je van je tuin een gastvrije plek maakt voor dieren, vogels,
insecten, bloemen en planten. En voor jezelf! Proef, pluk, ruik, voel
en ervaar de kracht van de natuur in je eigen tuin, in alle seizoenen.
Zie wat er leeft en hoe alles met elkaar is verbonden.
Met dit praktische inspiratieboek nemen tuinavonturiers Nienke Plantinga
en Katja Staring je mee op avontuur. Ze tonen de wonderen en mogelijkheden in jouw eigen tuin met inspirerende fotografie en tips en trucs. Zo
wordt je eigen lapje grond jouw favoriete plek.
• Ideale opbouw van een levendige tuin
• Stappenplan voor je eigen tuin
• Tuinkalender en ‘gereedschapskist’
• Plantenlijstjes voor inspiratie.
De auteurs over hun boek - Dit boek
past helemaal bij mensen die zélf willen
bijdragen aan meer natuur, meer insecten en vogels, een beter leefklimaat en
duurzame oplossingen. Met ‘Avontuurlijk tuinieren’ kun je eigenhandig echt
wat positiefs bijdragen, door simpelweg
op een natuurlijkere manier te tuinieren.
Minder tegels, minder bestrijden, meer groen. Laat je inspireren door de
praktische voorbeelden uit ons boek. Pik er een paar dingen uit, en je bent
al goed bezig!”

Trouw Groen schrijft over dit boek: "Tuinieren zou geen oorlog tegen de
natuur moeten zijn, maar juist een samenwerking. Ga dus niet de slakken
en paardenbloemen te lijf, maar verdelg vastgeroeste ideeën over tuinieren in het eigen hoofd. Het is een van de boodschappen in het nieuwe
boek 'Avontuurlijk tuinieren'."
Auteurs: Nienke Plantinga, Katja Staring
Prijs: € 24,95
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Een vreemde vogel onder de vissen
Tijdens de provinciale werkdag van Landschapsbeheer Gelderland op
2 maart jl. op ’t Leesten bij Ugchelen was er gelegenheid mee te gaan
met een excursie naar een van de sprengen daar in de omgeving. In
het prachtige heldere water zagen we paaiende beekprikken! Zeker
een vreemde vogel onder de vissen met wel een zeer bijzondere
levenswijze.
Beekprikken brengen het grootste deel van hun leven door als blinde larven in de bodem van beken. Bij de metamorfose tot volwassen prik krijgen
ze ogen en een mondschijf. Deze mondschijf wordt gebruikt om in het
voorjaar een nestkuil van steentjes te bouwen.

Paaiende beekprikken. De spiegeling maakt het moeilijk een duidelijke foto te maken.

Uiterlijk - De beekprik komt uit de familie van de prikken, ook wel rondbekken genoemd. Het lichaam is cilindervormig en langgerekt. Volwassen
beekprikken hebben lichtgele tot zilverkleurige flanken en een ronde
mondschijf. De larven hebben een spleetvormige mond en zijn lichtbruin
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tot geel gekleurd. Hiernaast hebben beekprikken zeven ronde kieuwopeningen achter het oog.

Volwassen beekprik / foto: Jelger Herder

Voortplanting - De beekprik paait in de periode februari-mei op grindrijke
plaatsen met stromend water. De dieren maken een nestkuil door steentjes met hun mondschijf te verslepen. Het vrouwtje zuigt zich vast aan een
van de stenen aan de rand van het nest. Een mannetje zuigt zich vervolgens vast aan haar kop en draait zijn lichaam strak om haar heen waarna
de eitjes afgezet en bevrucht worden. Na de voortplanting sterven ze.
Levenswijze - Nadat ze uit de eitjes gekomen zijn, laten de larven zich met
de stroom meevoeren naar detritusbanken en slibbodems waar ze zich
ingraven en leven van detritus (dood organisch materiaal) en kleine organismen die uit het water gefilterd worden. De larven hebben nog geen
mondschijf en ogen. Na circa zeven jaar metamorfoseren de priklarven
aan het eind van de zomer en krijgen een mondschijf en ogen waarna ze
zich in het voorjaar voortplanten.
Verspreiding - Beekprik komt in Europa voor in riviersystemen die op de
Noordzee, Baltische Zee en Oostzee afwateren. Ook in het zuiden van Portugal en de westflank van Italië komen populaties voor. In Nederland komt
de beekprik voor in enkele relatief natuurlijk beken met een goede waterkwaliteit in Gelderland (o.a. in enkele sprengen bij Ugchelen), Overijssel,
Noord-Brabant en Limburg.
Hans Boland
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Adv.pag. 4 - kleur

HUBO XL ¼
Wijnwinkel ¼
Van Middendorp ¼
Leijenhorst 2wielers ¼
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Dode bomen en ooievaars
In het zomernummer van Natuurlijkerwijze vorig jaar werden enkele
woorden gewijd aan de vermoedelijke sterfte van pas aangeplante
en verwaarloosde jonge bomen nabij een supermarkt aan de
Lunterseweg in Barneveld. Helaas kreeg de schrijver gelijk.
Onlangs was het mogelijk meerdere soortgelijke foto’s te maken als de hiernaast getoonde. Veertien stobbetjes stonden er
nog armetierig overeind. Jammer genoeg
is men gedwongen geweest de dode resten machinaal te verwijderen.
Nu maar hopen dat onder betere omstandigheden en met meer (na)zorg hier
nieuwe bonen geplant zullen worden.
Maar kapitaalvernietiging blijft het!
Ook op andere plaatsen in ons land gebeuren soms in mijn ogen onbegrijpelijke dingen. Wat dacht u van het dood schieten
van een mannelijke ooievaar in De Lutte
begin mei? De al aanwezige eieren werden in een machine gelegd om verder te bebroeden. Overigens met goed resultaat. Dat er in het verre verleden ook al rare snuiters in ons land rond liepen, moge blijken uit het
volgende citaat uit ‘Nobel streven’ / Frits van Oostrom over de situatie omstreeks 1400 in de stad Utrecht: “De gilden speelden ook een hoofdrol in
het stadsbestuur en hadden uit dien hoofde ook de hand in regels tegen
wildplassen, sneeuwballen gooien naar voorbijgangers, balspelen op
kerkhoven en pijl-en-boogschieten op ooievaars”. De redactie van de Barneveldse Krant mag komend jaar weer een nieuwe kop verzinnen als de
geboortecijfers van deze gemeente bekend gemaakt worden over 2018
en 2019 door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind mei kopte men
met “Barneveld blijft ‘kampioen’ geboortes”. Geen wonder met zo’n
vruchtbaar voorbeeld in het weiland bij landgoed De Schaffelaar. Het stel
ooievaars daar heeft drie jongen, naar ik gehoord heb.
Wout Loper
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Blauwe hesjes voor ‘Schone Rivieren’
In 2017 zijn Plastic Soup Foundation, IVN Natuureducatie en Stichting
De Noordzee het project ‘Schone rivieren’ gestart. Dit om inzicht te
krijgen in de hoeveelheden en herkomst van afval langs de rivieroevers in Nederland.
Het bijzondere van het project is dat het onderzoek naar rivierafval wordt
gedaan met behulp van ‘citizen science’: vrijwilligers die gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Iedereen kan meedoen! Wij,
mijn collega Marjanne en ik, hebben ons in januari van dit jaar aangemeld
voor het project en we zijn nu ‘rivierafvalonderzoekers’. We kregen een
traject van 100 meter langs de Waal bij Nijmegen/Lent toegewezen als onderzoeklocatie. We hebben hiervoor een blauw hesje gekregen zodat we
in het veld duidelijk zichtbaar zijn.
Na een cursus van één dag in het pittoreske Woudrichem konden wij op
pad om het afval langs ons traject in beeld te brengen. We zijn behoorlijk
geschrokken van wat we vonden langs
zo’n klein stukje rivieroever: heel veel plastic (vaak ondefinieerbaar) en touwtjes/
draadjes, piepschuim, pennen, een plastic
zak, sigarettenfilters, wattenstaafjes, geperst hout en houten blokken, zelfs een
deurtje van een meubelstuk en een binnenkussen van de zitting van een bank,
een wc-borstel, wikkels van snoep, chips zakken, een aansteker, een stuk
vloerbedekking, veel stukken prikkeldraad, tie-wraps, blikjes en flesjes,
doppen, ballonnen en een oordopje.
Wij kunnen beamen dat door slechts zo’n klein stukje te onderzoeken (en
ook door de gegevens van andere rivierafvalonderzoekers) de rivieroevers
erg vervuild zijn met plastic en ander afval. Als dit niet wordt opgeruimd,
verdwijnt een groot deel uiteindelijk in de zee als ‘plastic soup’.
Het erge is dat er iedere minuut één vrachtwagenlading aan plasticafval
in de zee belandt en elk jaar komt er hiermee 8 miljoen ton plastic in onze
oceanen. De verwachting is zelfs dat er in 2050 meer plastic in zee is dan
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dat er vissen in zee leven. De productie van plastic zal de komende periode zelfs nog toenemen (met 40%). 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
goed opruimen dus en minder producten met plastic kopen. Afval (waaronder ook sigarettenpeuken vallen) op straat ‘dumpen’ kan echt niet.

Doordat het project ‘Schone rivieren’ in maart van de Nationale Postcode
Loterij een bedrag van bijna 2 miljoen euro heeft ontvangen, kunnen nu
ook andere rivieren -naast de Waal en de Maas- onderzocht worden. Hiermee komt het doel steeds dichterbij: de hele Nederlandse rivierdelta plasticvrij maken en het probleem bij de bron aanpakken. Mocht je ook een
klein traject van een rivieroever willen onderzoeken, bezoek dan de website https://schonerivieren.org/. Je kunt je hier aanmelden als rivierafvalonderzoeker.
In het najaar mogen we nog een keer ons traject bekijken. We zijn erg benieuwd wat voor rariteiten we deze keer aan zullen treffen!
Ivonne Pater
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0342-491 310
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06-4584 6216
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Martien Bakkenes, contacten werkgroepen
0342-490 673
Johannes Elsevierlaan 6, 3771 KK Barneveld werkgroepen@ivn-barneveld.nl
Ivonne Pater, PR & Publieksactiviteiten
06-5190 5516
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
Redactie Natuurlijkerwijze: Hans Boland & Rob de Graaf
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

0342-417 810
0342-491 310
0342-417 415
033-2773 236
0342-415 050
0342-444 605
06-5190 5516
0342-417 415
06-4564 5875
06-1028 7923
0342-423 182
0342-417 393
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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Guldie ¼
Kaashuis Vita Nova ¼
Brouwer ¼
Floor ¼
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Achterpagina met ruimte voor adressering
De Meerwaarde
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