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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
Het zomert. De bomen en struiken staan volop in blad, de katjes van berk en
hazelaar hebben hun pollen verstoven en alle bomen en struiken hebben de
aanzet gegeven tot het vormen van vruchten.
Het zomert ook bij IVN Nijkerk. Ook daar is vruchtvorming waar te nemen.
Sinds de Algemene Ledenvergadering in maart van dit jaar is er een breder
bestuur. We hebben een interim-voorzitter, een penningmeester, een secretaris
en een algemeen lid dat de Publiciteit en Reclame (PR) voor zijn rekening
neemt.
De PR-activiteiten hebben er o.a. toe geleid dat we samenwerken met de
bibliotheek van Nijkerk bij het organiseren van een aantal activiteiten. Zo is er
elke maand een ‘Groen Café’ in de bibliotheek waarbij leden van het IVN en
Groei en Bloei samen gereed staan om vragen over natuur, groen en tuinieren
te beantwoorden. Ook zullen er lezingen en vergaderingen in de bibliotheek
plaatsvinden.
Het bestuur is blij met het groeiend aantal leden. Er worden steeds meer
natuuractiviteiten in Nijkerk en omgeving door onze actieve leden verzorgd.
Doordat het IVN meer naamsbekendheid krijgt komen er ook meer aanvragen
voor groenactiviteiten binnen.
Op 26 april ontving ons ‘oudste’ lid (IVN’er sinds 1967) Leendert de Boer de
versierselen die behoren bij de benoeming tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Hij ontving deze onderscheiding mede voor zijn inzet voor het IVN.
We willen hem hiermee hartelijk feliciteren.
In dit nummer van Nijkerk Natuurlijk leest u meer over IVN Nijkerk en vindt
u een lijst met de komende activiteiten. Op onze website staat aanvullende
informatie en onze digitale nieuwsbrief houdt u altijd up-to-date.
Namens het bestuur van IVN Nijkerk,
Ellie Kroon, interim-voorzitter
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IK BLIJF HET ZEGGEN
Ik zit achter de computer en wil
een stukje voor NN schrijven over
natuurvriendelijk tuinieren.
Toevallig is er net een programma op
de tv hoe we als burger onze tuinen
natuurvriendelijker kunnen maken.
Toevallig stond er in de krant van
vandaag een artikel over hetzelfde
onderwerp. Een actueel onderwerp
dus. Ook al kan ik maar één mens van
de miljoen mensen die dit stukje lezen
overhalen om de tuin diervriendelijk
te maken, dan is mijn missie al
geslaagd.

Doordrammen

Is uw tuin of balkon maar zo groot
als een postzegel? Prima. Alle beetjes
helpen. Er zijn miljoenen tuinen of
tuintjes in Nederland. Een druppel
op een gloeiende plaat? Niks ervan.
U gooit toch ook niet uw centen en
stuivers in de vuilnisbak omdat ze
(bijna) niks waard zijn? Immers, alle
centen en stuivers bij elkaar geteld
zijn miljoenen waard.
Alle tuinen, tuintjes en balkons
beslaan bij elkaar een enorm
oppervlak. Dus heel veel waard voor
dieren.
Horen tuinen dan niet bij de
versnippering van het landschap,
zullen critici zich afvragen. Absoluut
niet, is het antwoord. Dat blijkt uit de
praktijk. Als eekhoorntjes, koolmezen,
pimpelmezen, mussen, spreeuwen en
dergelijke in mijn tuin niet het voedsel
krijgen dat ze willen, gaan ze gewoon

Een natuurtuin staat vol met planten, er
is geen lege plek. Het hele jaar bloeien er
planten, behalve in de winter. Er komen veel
drachtplanten en waardplanten in voor.
In deze tuin staat o.a. judaspenning die het
oranjetipje bezoekt voor de nectar. Hier staat
ook look-zonder-look die een belangrijke
waardplant van het oranjetipje is.

bij de buren voedsel zoeken en als
ze het daar niet vinden steken ze de
straat over om in de wijk naar voedsel
te zoeken. En iedereen vindt het leuk
als vogeltjes of andere beestjes zijn
tuin met een bezoek vereren.
Daarom voor de zoveelste keer het
volgende:

Drie tips (die elk een wonder
opleveren):
1 composthoop
2 vijver
3 diervriendelijke planten

Tip 1

Maak een composthoop en als de
tuin veel snoeihout oplevert ook een
takkenhoop. Deze hopen kunnen
Nijkerk Natuurlijk
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padden en kikkers. Schuilplaats en
nestelingsmogelijkheid voor onder
andere bunzing en egel.
Als het tuinafval verteerd is kan dit
over de tuin verspreid worden.
Mannetje en vrouwtje van het oranjetipje;
rondom koningsdag, heel toepasselijk, komt
deze vlinder in de tuin als daar look-zonderlook, judaspenning of pinksterbloem staat.

op een onopvallende plek in de
tuin worden opgeworpen. In mijn
hele leven heb ik nog nooit een
groenbak aan de straat gezet. Ik kan
het nog sterker vertellen. Ik wilde
mijn groenbak aan de gemeente
teruggeven maar die wilden die bak
absoluut niet hebben. In arren moede
heb ik de groenbak gepromoveerd tot
regenton.
Alle tuinafval, maar ook het blad
van de bomen in de straat gaat op
de composthoop. En wat is dan het
wonder? Het lijkt wel of je er tot in
alle eeuwigheid tuinrommel op kunt
gooien. Die hoop afval wordt niet
hoger.
Er staat overigens ook een afvalton
op een onzichtbare plek in de tuin
waarin ik het groente en fruitafval
deponeer. Het is ongelooflijk maar tot
Sint Juttemis kan hier keukenafval in
geworpen worden zonder dat deze
ton ooit vol wordt.
Voordelen compost- en takkenhopen:
overwinteringsplaatsen voor

6

Tip 2

Ook al is uw tuin nog zo klein: leg
een vijver aan. Een vijver van een
vierkante meter is al genoeg. Doe hier
nooit vissen in. Dit is tegennatuurlijk.
Doe er in het voorjaar kikkerdril in.
Voedt de uitgekomen kikkervissen
met rauwe eieren. Zijn er reigers,
spreeuwen, waterhoentjes, eenden,
merels, lijsters en dergelijke in
de buurt, die het broed willen
opslobberen? Geen probleem. Gaas
en een net erover. Geen beest dat hen
nog kan belagen.
Het is een wonder dat zelfs
hoogontwikkelde mensen nog steeds
denken dat kikkers schadelijk zijn.
Dat komt misschien door het Bijbelse
verhaal van de kikkerplaag die de

Oranjetipje mannetje op de bloem van
judaspenning.

Egyptenaren teisterde. Kikkers zijn
zeer nuttige vrienden die bijvoorbeeld
muggen eten.
In mijn vijver leven, zo schat ik,
tussen de dertig- en vijftigduizend
kikkervissen. Het worden bijna
allemaal kikkertjes zo groot als een
bromvlieg. De meesten worden
in deze fase opgegeten door
bovengenoemde dieren. De rest
bevolkt de vele houtsingels in de
omgeving.
En nu, mensen, het wonder: kus de
kikker en het wordt een prins.

Tip 3

Maak uw tuin diervriendelijk.
Gebruik iedere vierkante centimeter
van de tuin. Zorg ervoor dat er ieder
seizoen bloeiende planten zijn. Hang
nestkastjes op. Maak ze in de herfst
schoon. Voer de vogels, dit mag
tegenwoordig het hele jaar door. En
wat is dan het wonder? Door al die
vlinders, bijen, hommels, egeltjes,
vogeltjes en dergelijke vergaat u de
lust om met vakantie te gaan.
Tekst en foto’s: Leendert de Boer.

Beschrijving bij de foto op de voorpagina

Boerenwormkruid met wormkruidbijtje
De tijd komt er weer aan dat kruidentuinen
volop in bloei staan. Vorig jaar was ik in
een kruidentuin aan het fotograferen.
Het is dan genieten van de bijen en
andere insecten die afkomen op de vele
soorten bloemen. In een kruidentuin viel
mijn oog ook op het boerenwormkruid.
Een plant met prachtige gele bloemetjes.
In de fytotherapie wordt deze plant gebruikt tegen onder andere artritis en
verkoudheid maar ook tegen spoel- en lintwormen. Veel imkers gebruiken
de gedroogde bloemetjes van het boerenwormkruid als brandstof voor het
beroken van de honingraten.
Het wormkruidbijtje is een graag geziene gast op het boerenwormkruid.
In tegenstelling tot andere bijen verschijnt het wormkruidbijtje pas laat in het
seizoen, zo ongeveer vanaf half juni, samen met de eerste bloeiende exemplaren
van boerenwormkruid. Dit gaat zo door tot half september. Het bijtje zal dan
ook niet voor niets de naam wormkruidbijtje gekregen hebben!
Thea de Ruijter
Nijkerk Natuurlijk
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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
DIE OUDEREN IN CONTACT WILLEN BRENGEN MET DE NATUUR
Ken je dat heerlijke gevoel na een
dagje in de natuur? Je hoofd is
fris en je bent tot rust gekomen.
Voor ouderen is dat gevoel niet
vanzelfsprekend. Zij kunnen vaak niet
meer naar buiten. Daarom brengt het
IVN de natuur naar de ouderen toe.
Dat doen we met de IVN Natuurkoﬀer
en Natuur doet je goed activiteiten.

IVN Natuurkoﬀer

Met de IVN Natuurkoffer vol met
takken, bloemen en prachtige
natuurfoto’s uit de omgeving breng je
de natuur van buiten naar binnen, de
woonzorglocatie in. Je gaat op groene
visite bij ouderen. Door het ruiken
van de geur van herfstbladeren, het
zien van natuurbeelden, het voelen
aan een ruwe bolster van een kastanje
en het proeven van zelfgemaakte
bramenjam worden alle zintuigen
van ouderen geprikkeld. De natuur
is het middel om herinneringen op te
halen, gesprekken te stimuleren en het
sociaal isolement te doorbreken.
Werk je met de natuurkoffer, dan
zie je het voor je ogen gebeuren:
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bewoners maken contact met elkaar
en met de medewerkers en ze
vertellen hun herinneringen.

Natuur doet je goed activiteiten

Buiten zijn nodigt uit tot bewegen, is
goed voor de stemming en de
gezondheid. Natuur doet je goed!
Met simpele materialen en natuuractiviteiten beleven dementerende
ouderen de natuur. Het zijn activiteiten die inspelen op de zintuigen:
kijken, horen, voelen, ruiken en
proeven. Juist door in te spelen op de
zintuigen kun je goed contact leggen
met dementerende mensen.
IVN Nijkerk beschikt nu over een
Natuurkoffer. Na de zomer wordt
een workshop georganiseerd rond
de Natuurkoﬀer en Natuur doet je goed
activiteiten. Tijdens de workshop krijg
je handvatten om groene activiteiten
te organiseren in en rondom zorginstellingen.
Veel kennis van de natuur of de
zorg is niet nodig, enthousiasme is
belangrijker.

Kansen voor IVN Nijkerk

IVN Nijkerk heeft diverse
werkgroepen waar zorglocaties
graag mee willen samenwerken. Zo
bieden Woonzorgcentrum de Pol in
Nijkerk en Zorgerf Buiten in Putten
hun locaties aan voor het organiseren
van exposities en lezingen, waarbij de
Pol ondersteuning kan bieden bij de
organisatie van de activiteiten. Denk
vooral ook eens aan het pluizen van
braakballen. Deze activiteit wordt
breed gecommuniceerd, publiek van
buiten is zeker welkom!
Door de tuin van Woonzorglocatie
de Pol loopt een Beleefpad met een

variatie aan planten. De Pol wil dit
Beleefpad voorzien van leuke weetjes
en feitjes over deze planten. Wat is
er te vertellen over de fruitbomen,
haagbeuk, tamme kastanje en de
brandnetels? Zijn er IVN’ers vanuit
de Plantenwerkgroep die willen
meewerken aan het optimaliseren
van de belevingswaarde van het
Beleefpad?
Kortom, Woonzorgcentrum De Pol en
Zorgerf Buiten in Putten willen graag
samenwerken met IVN Nijkerk.
Ilse Suijkerbuijk

Heb je ideeën, wil je meewerken
en wil je aan de slag met de
Natuurkoffer? Neem contact
op met Ilse Suijkerbuijk, IVN
Gelderland (i.suijkerbuijk@ivn.nl).

Nijkerk Natuurlijk
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Een interview met een nieuw bestuurslid
Wie ben je precies?
Ik ben Ruud Verhoef en ik woon met
Nel in Hoevelaken, met wat dieren
(varkens, kippen, honden).

Waarom ben je toegetreden tot
IVN Nijkerk?
Vroeger had ik enkel oog voor werken
(bank en verzekeringen) maar nadat
ik een aantal jaren geleden gestopt
ben met werken zocht ik er iets naast.
Zo kwam ik toevallig in aanraking
met de opleiding Natuurgids en met
het IVN.

Wat heb je met de natuur?
Vroeger had ik weinig met de
natuur; ik woon weliswaar in het
buitengebied maar verder dan wat
gerommel in m’n moestuin kwam
ik eigenlijk niet. Maar nu vind ik het
steeds leuker worden. En vooral de
bevlogenheid van enkele mensen
binnen het IVN vind ik zo heerlijk
aanstekelijk.

Wat zijn je bezigheden bij het
IVN?
Ik houd me bezig met het organiseren
van de lezingen en excursies, ik
probeer de lijntjes naar de pers
(publiciteit) open te houden, ik
probeer wat meer vat op lessen op
scholen te krijgen, en ik coördineer
de IVN-kraam (standje met info
en aardigheden,waarmee we naar
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feesten, braderieën, jaarmarkten
en andere leuke evenementen in
de omgeving gaan), ik loop af en
toe mee met de fotowerkgroep en
ik zit sinds kort in het bestuur van
IVN Nijkerk. O ja... ik doe ook die
leuke IVN-wandeling op de derde
dinsdagochtend van de maand,
en ik help mee met het Groen
Café in de bibliotheek op de derde
zaterdagochtend van de maand.
Meer eigenlijk niet.

Wat zijn je hobby’s verder, naast
het IVN?
Ik houd me verder bezig met het
opzetten van JEUGDBRIDGE in
Amersfoort en omstreken. Bridge is
namelijk een vreselijk leuke denksport
en ook uitermate geschikt voor
kinderen. Het heeft zoveel in zich
wat goed is voor de ontwikkeling van
kinderen. Met een groepje van zeven
mensen zijn we behoorlijk goed bezig
met jeugdbridge, en we geven zelfs les
op een school in Hoevelaken. Naast
het coördineren van jeugdbridge
speel ik zelf natuurlijk ook bridge en
organiseer ik diverse zaken rondom
bridge. Ook doe ik 1 x in de week
een ochtendprogramma op een
lokale radiozender (VeluweFm). En
natuurlijk ben ik veel tijd kwijt met
de moestuin en alles rondom het huis.
Verder rijd ik af en toe motor en pak
ik af en toe de racefiets, al dan niet
bij VOEK (race- en toerfietsclub in
Nijkerk).

Wat valt je erg op bij het IVN?
Er zijn bij IVN Nijkerk en omgeving
een aantal mensen die zo veel doen
en zich zo prachtig inzetten voor het
IVN. Daar kan ik echt zo intens met
bewondering van genieten. Neem
alleen maar al die mensen die overal
uilenkasten plaatsen en van alles
doen voor de vogelstand. Of neem
alleskunner/ allesaanpakker Rien,
mijn grote voorbeeld.
Wel vind ik het daarnaast opvallend
dat er zo enorm veel kennis en energie
zit bij de leden van IVN Nijkerk, maar
dat er maar zo weinig ten gunste van
het IVN uit komt. En dan bedoel ik
die leden die niet in een werkgroepje
zitten. De kennis die mensen hebben
van de natuur, of het nu plantjes,
beestjes of ecologische samenhang

is, en de organisatorische kwaliteit
die bij diverse mensen aanwezig is...
ik zou zeggen... meld je aan om er
wat meer mee te doen ten gunste van
de natuureducatie, dus voor IVN
Nijkerk! Het is zulk leuk en dankbaar
werk. En het hoeft je echt niet veel tijd
te kosten.

Laatste vraag... hoe vond je dit
interview?
Nou... ik vond het zeer apart om door
mezelf ondervraagd te worden. Ik
wist niet dat ik zulke lastige vragen
kon bedenken. En ik vond het wel
leuk dat ik zo IVN Nijkerk ook aardig
voor ’t voetlicht kon brengen en zo
meer mensen kon vragen om actief te
worden in werkgroepen.
Ruud Verhoef

Nijkerk Natuurlijk

11

ZOMEROVERWEGINGEN

Koninginnepage.
Ah, zomer! Heerlijk! Lekker warm
in de zon zitten, energie opdoen.
Vakantie in eigen land. Met een goed
boek lekker lui liggen lezen in het
lange gras of in een tuinstoel met een
smartphone wat gamen en tweeten.
De loomheid van broeierige dagen
doorkomen en de klamheid van
de warme nachten doorworstelen.
Vlinders zien dartelen in de tuinen
met bloemen. De maïsvelden
manshoog en hoger zien groeien
en van de graslanden de vierde
snede zien oogsten. Ondertussen
kwinkeleren de zangvogels nog wat
na maar dat neemt langzaam af tot

Schermbloem.
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enkele volhouders het ook af laten
weten. Alleen het gekoer van de
houtduiven en Turkse tortels houdt
lang aan; die blijven bijna het hele jaar
doorgaan met elkaar het hof te maken.
De zomer is voor velen een heerlijke
periode.
Vanaf 1 juni begint voor meteorologen
de zomer maar de echte, de
astronomische zomer begint in 2019
op vrijdag 21 juni om 17.54 uur.
Zodra de echte zomer begint,
lengen de nachten. Dat maakt voor
nachtbrakers niets uit, die hebben
vaak een dag-en-nachtritme dat
het hele jaar door afwijkt van de
natuurlijke ritmes. Voor dieren die
het van het donker moeten hebben
maakt het juist wel uit. Ik bedoel
niet de katjes die in het donker
geknepen worden maar de dieren
die ’s nachts hun kostje bij elkaar
moeten scharrelen. Die slaken een
zucht van verlichting omdat ze vanaf

dat moment steeds beter aan hun
trekken kunnen komen. Voor hen
zijn de korte nachten een uitputtend
verschijnsel. Uilen en dassen zijn
goede voorbeelden van dieren die het
van het donker moeten hebben want
dan zijn hun prooien niet bedacht
op hun hongerige belagers. En als de
nachten kort zijn moeten nachtdieren
stevig doorwerken om zelf op gewicht
te blijven en hun hongerige kroost te
voeden. Gelukkig is dat precies de
tijd dat de meeste dieren zich druk
vermenigvuldigd hebben; typisch de
tijd van eten of gegeten worden.

Spotvogel.

Braam.

Het is niet alleen dat de nachten
lengen als de zomer begint maar het
zijn ook de dagen die beginnen te
korten. Dat heeft iets weemoedigs
in zich: het is de aanloop naar de
herfst, het vallen van de bladeren.
Gelukkig gaat dat in het begin niet
zo vlug en merken we er bijna niets
van. Eerst kunnen we nog warmte
en droogte en hevige buien met
donder en bliksem verwachten. Ik
kan me niet voorstellen dat dieren
daar veel plezier aan beleven. - Je
zult maar haas wezen en geen hol
hebben om in te schuilen als het
hagelt -. In ieder geval heeft de
Grote Droogte van vorig jaar wel
zijn schade aan planten, struiken en
bomen aangericht. Het is te hopen dat
het dit jaar evenwichtiger toegaat in
de atmosfeer, want nog steeds is de
grondwaterstand te laag. Een mooie
zomer is meer dan vakantie, buiten
zijn, bloeiende bloemen, zonneschijn
en insectengezoem. Het is ook wolken
en regen, goed voor groen en gewas.
Het is genieten van alles wat de zomer
brengt.
Arie van den Berg,
oud-voorzitter
Nijkerk Natuurlijk
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Landgoed Oldenaller
Belevenissen tijdens reigerexcursies van 1 t/m 12 april 2019
Wist u dat…
-

dit jaar deze excursies vooral bij mooi weer én gelukkig tussen de buien
door hebben plaats gevonden?
de kinderen, die met de fiets naar Oldenaller gekomen waren, het ‘t eerste
uur in de morgen nog best koud vonden?

Wist u dat…
-

dan ook de reigers weggedoken zitten in hun nesten om hun jongen warm
te houden?
de ooievaars en de nijlganzen zich dan ook niet laten zien?
het de volgende ochtend vast niet anders is, omdat er de komende nacht ook
weer nachtvorst verwacht wordt?

Wist u dat…
-

er wel heel veel over het reigerleven én Landgoed Oldenaller te vertellen is?
het op een warmere middag weer heel anders kan verlopen?
er dan juist heftige strijdtaferelen tussen vogels kunnen plaats vinden?
je daar dus twee ooievaars op een dode, afgezaagde boom kunt aantreffen?
nijlganzen op zo’n moment ontzettend kabaal kunnen maken, omdat zij ook
op die zelfde boom willen?
als de ooievaars wegvliegen er nog twee kauwtjes, ook bij de strijd
betrokken, van deze boom wegvliegen?

Wist u dat…
-

-
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ook vier ooievaars boven op de hoogste takken
met elkaar kunnen bakkeleien?
er op zo’n middag ook aalscholvers zijn?
je er een dode roofvogel, een nog goed te
bekijken sperwervrouwtje, kunt zien liggen?
haviken het nog al eens op hen gemunt hebben?
een kind uit de groep er dan een narcis bij
neerlegt?
juist die verschillende vogels op één middag
voor kinderen heel leuk en interessant zijn?
(zelfs als zij vóóraf dachten dat het saai zou
worden…!)
ook leerkrachten uit Barneveld en Putten er
enorm van kunnen genieten….?

Wist u dat…
-

er ook eekhoorntjes te zien zijn, die elkaar achterna zitten?
wij als Scholenwerkgroep de Oldenallerallee een pilarengang van bomen
gaan noemen... om de bewegwijzering voor leerkrachten wat makkelijker te
maken?
na afloop onze gidsen zelfs met vriendinnen de route nóg eens willen lopen?
een kind heel enthousiast naar zijn eigen hulpmoeder kan lopen om opgetogen
te vertellen dat het voor hem de leukste excursie ooit was?
onze telescoop en
verrekijkers het
uitstekend deden?
wij als IVN-scholenwerkgroep, dit ieder
voorjaar doen? En wij
hopen dit evenement
steeds te mogen
voortzetten!

En wij willen allen bedanken
die er aan mee deden…!
Marijke Bakker

Nijkerk Natuurlijk
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In Memoriam
Jan Bosma
* 01-05-1925

† 18-02-2019

Natuurbeschermer in hart en nieren.

De eerste keer dat ik met hem kennismaakte was zo’n 28 jaar geleden in
verband met het eerste bermbeheerplan dat de gemeente Nijkerk voor haar
bermen wilde opstellen. Samen met enkele andere natuurorganisaties gingen
wij aan de slag ten huize van de familie Bosma. Enthousiast op zoek naar
mogelijkheden om bermen zo goed mogelijk te beheren.
In eerste instantie moest ik wennen aan Jan zijn manier van communiceren.
Direct, kritisch en met weinig woorden. Al gauw bleek dat we met een
enthousiast natuurliefhebber te maken hadden. Dit bleek later ook wel uit de
vele foto’s die we van hem te zien hebben gekregen, de stukjes die hij schreef
en de vele diapresentaties waarmee hij vele anderen heeft laten genieten
van de natuur.
Ook zijn tuin is een bijzondere oase van rust. Hier is duidelijk te zien dat we
met een natuurmens te maken hadden. In de tuin krioelt het van insecten,
vogels en zoogdieren. Een lust voor onze zintuigen.
Ondanks dat Jan niet veel op de voorgrond trad wilde hij zijn liefde voor de
natuur graag met anderen delen. Zo was hij ontzettend trots op zijn vogel/
bijennestkastje dat we mochten lenen om op scholen de kinderen erdoor
te inspireren.
Ook de laatste jaren, waarin hij minder mobiel werd, heeft hij ons met
regelmaat laten genieten van de mooie foto’s op de voorpagina’s van Nijkerk
Natuurlijk. Ter inspiratie en ter herdenking heeft IVN Nijkerk tijdens de
Algemene jaarvergadering op de tekentafel een collage van voorpagina’s
van Jan laten zien.
Met Jan Bosma is een bijzonder natuurliefhebber uit ons midden heengegaan.
Namens het Bestuur IVN Nijkerk
Rien Loman
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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

17

Natuurwandeling *

Avondwandeling *

Relaxte fotowandeling **

Excursie Slichtenhorst ***
13.00 u. – 15.00 u.
Wandel mee en beleef de
historie,het landschap en de rust

Natuurwandeling *

Groen Café
i.s.m. Groei&Bloei Nijkerk

Vogelinventarisatie

din. 18 juni

za. 22 juni

zo. 14 juli

zo. 14 juli

din. 16 juli

za. 20 juli

za. 20 juli

09.00 u. - 10.00 u.

10.00 u. – 12.00 u.

09.00 uur

10.00 u. – 12.00 u.

19.00 uur

09.00 uur

09.00 u. - 10.00 u.

Vogelinventarisatie

za. 15 juni

Tijd

Activiteit

Datum

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Bibliotheek Nijkerk

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Ingang wandelpad
Slichtenhorst nabij
de Es van Schavenouw

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Startlocatie

3e kwartaal 2019

Programma

IVN natuureducatie

Hanneke Bronkhorst

Ruud Verhoef

Ruud Verhoef

Arjan van Slooten
en Christiene
Jagtenberg

Fotowerkgroep

Petra Heidinger
Ruud Verhoef

Ruud Verhoef

Hanneke Bronkhorst

Gidsen

Natuurwandeling *

Relaxte fotowandeling **

Excursie Slichtenhorst ***
13.00 u. – 15.00 u.
Wandel mee en beleef de
historie,het landschap en de rust

din. 20 aug

zo. 8 sept.

zo. 8 sept.

Ingang wandelpad
Slichtenhorst nabij
de Es van Schavenouw

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Bibliotheek Nijkerk

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Vooraf inschrijven: Ruud Verhoef, e-mail r.e.verhoef@gmail.com of tel. 06 507 43 818.

10.00 u. – 12.00 u.

09.00 uur

10.00 u. -12.00 u.

Arjan van Slooten
en Christiene
Jagtenberg

Fotowerkgroep

Ruud Verhoef

Ruud Verhoef

Hanneke Bronkhorst

Petra Heidinger
Ruud Verhoef

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

Op zaterdag 17 augustus is er een fiets (puzzel) tocht en aansluitend een BBQ.
Nadere informatie volgt nog. Noteer deze datum vast in uw agenda.

*** Vooraf inschrijven: Maximaal 20 personen, mail naar slichtenhorst.wandelen@gmail.com. Zie ook Nieuwsbrief en/of onze website.

** Vooraf inschrijven: via website of fotowerkgroep@ivn-nijkerk.nl.

*

Groen Café
i.s.m. Groei&Bloei Nijkerk

za. 17 aug.

09.00 u. – 10.00 u.

Vogelinventarisatie

za. 17 aug

19.00 uur

Avondwandeling *

za. 27 juli

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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Studiegroep Landschapsbeheer

EXCURSIE RENKUMS BEEKDAL
Voor ik u ga vertellen over het
Renkums Beekdal eerst kort iets
over de aanleiding waarom ik
hierover schrijf. De Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
heeft vorig najaar een studiegroep
opgericht voor Coördinatoren
Landschapsbeheer, waar ik vanuit
de werkgroep van IVN Nijkerk aan
deelneem, samen met nog circa 15
coördinatoren van andere Gelderse
werkgroepen.

Als eerste kregen we in twee avonden
een grondige uiteenzetting over de
natuurlijke en menselijke invloeden
die gezamenlijk ons huidige
landschap bepalen. Invloed van de
ijstijd, de rivieren, maar ook verhalen
over Romeinse Marskampen en
Middeleeuwse Raatakkers passeerden
de revue.
De komende twee jaar wordt elk
kwartaal in dit kader een excursie
georganiseerd om dit verder uit te
diepen. Idee is, dat de deelnemers
de kennis en ervaring delen met de
overige leden van de werkgroep en
leren die kennis toe te passen op hun
eigen werkgebied. Maar het leek mij
mooi om ook tussentijds van elke
excursie in NN een kort verslag te
doen. Het zijn veelal locaties die ook
prima zelfstandig te bezoeken zijn en
anders kunt u zo in ieder geval ook
een beetje meegenieten!

Het Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal is een heel
bijzonder dal. De beek ontspringt
op de stuwwal, en meandert door
het smeltwaterdal, om na een flinke
slinger door de uiterwaarden de Rijn
in te stromen.

De opgeleide beek langs de rand van het dal;
foto gemaakt door René Wijnbergen,
maart 2019.

Het dal heeft al in prehistorische
tijden menselijke bewoning
aangetrokken, getuige de vele
grafheuvels in de nabijheid van de
beek. De belangrijkste veranderingen
Nijkerk Natuurlijk
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Bovenloop van een van de sprengbeken, vlak bij de sprengkop. Foto gemaakt door Sandra Plette,
december 2016.

kwamen vanaf de zestiende eeuw
door de komst van watermolens. De
oudste is de Hartense korenmolen uit
1570. Daarna kwamen er ook andere
molens, die in de loop van de tijd ook
nog wel eens van functie veranderden
en bijvoorbeeld van papiermolen
omgebouwd werden tot olie- of
houtzaagmolen. Al deze molens
moesten voor hun aandrijving, of
voor het proces van het papier maken,
voorzien worden van voldoende
water. Daartoe werden hoog in het
dal, in de hellingen langs het beekdal,
sprengen uitgegraven.

stroomt dan het bronwater eerst
naar de oppervlakte en vervolgens
door een door de mensen gemaakt
kanalenstelsel naar de gewenste plek.
De afvoer van zo’n sprengbeek hangt
voornamelijk af van de druk van het
diepe grondwater en is daardoor
tamelijk constant, wat natuurlijk
heel prettig is voor de werking van
de molens. Het gebied waar de
sprengkoppen van een van deze
beken liggen heet “het Paradijs”, wat
op zich al een aanleiding zou kunnen
zijn om er eens een kijkje te gaan
nemen …

Sprengen worden gemaakt door een
gat te graven in de helling van een
heuvel tot de grondwaterspiegel
bereikt is op een plek waar voldoende
waterdruk is. Uit deze sprengkop

Soms werden de stroompjes
kunstmatig ‘opgeleid’ ten opzichte
van de bodem van een dal. Door
zo veel mogelijk de hoogtelijnen
te volgen en dus de zijkant van de
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dalen te zoeken, blijft op de plaats
van de watermolen zo veel mogelijk
verval over. Dit is mooi te zien in
het Renkums Beekdal, waar de
natuurlijke beek rustig door het open
dal slingert, terwijl de opgeleide
beken langs de bosrand aan de
zijkanten van het dal hoog gehouden
worden tot aan de plaats waar de
molens stonden.
De loop van de diverse beken werd
aangepast als er molens werden
bijgebouwd en er werden dan vaak
nieuwe sprengen bij gegraven.
Later kwam op de plaats van
een aantal van deze molens de
papierfabriek van Van Gelder te
staan, een enorm complex dat de hele
breedte van het dal in beslag nam.
De fabriek is in werking geweest tot

eind jaren ’80. De oude papierfabriek
en bijbehorende gebouwen zijn in het
begin van deze eeuw afgebroken. Het
gebied werd in 2012 teruggegeven aan
de natuur. In de landschapsinrichting
in Nederland was dit een uniek
project.
Na de sanering van de bodem in
het dal zijn bij de herinrichting, als
herinnering aan de aanwezigheid
van deze industrie, een aantal
elementen behouden gebleven. Dit
zijn enkele sporen in een dal waar
het landschap prachtig hersteld is.
Door het onderhoudswerk door het
waterschap en de IVN-werkgroep zijn
veel beektrajecten weer watervoerend
geworden en hierdoor een aanwinst
voor het beekdallandschap.

Het mooist is het natuurlijk om dit dal met eigen ogen te aanschouwen.
Er loopt een prachtige wandeling door dit gebied:
www.klompenpaden.nl/klompenpad/hartensepad
Voor wie meer wil lezen:
www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/watermolens-in-zuidwestveluwezoom
www.sprengenbeken.nl
www.bekenatlas.nl
Met dank aan de gids, Hubert Mettivier Meijer, die ons in de stromende regen
door dit gebied heeft geleid, en SLG, met name Martijn Grievink, voor alle
informatiebronnen en de organisatie.
Tekst: Sandra Plette, werkgroep Landschapsbeheer
Foto’s: Sandra Plette en René Wijnbergen
Nijkerk Natuurlijk
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De gemeente Nijkerk mag zich sinds dit voorjaar
BIJVRIENDELIJKE GEMEENTE noemen
Bijvriendelijke gemeente wordt je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen.
Wat heeft de gemeente Nijkerk eraan gedaan om in aanmerking te komen
voor de kwalificatie bijvriendelijke gemeente:
• Ecologisch beheer van bermen buiten de bebouwde kom. Ongeveer 70 %
van de bermen wordt ecologisch beheerd.
• Akkerranden worden ingezaaid met kruiden die aantrekkelijk zijn voor
insecten en vogels.
• Bij het vervangen van de door ziekte aangetaste essen wordt er zoveel
mogelijk gekozen voor boomsoorten die insectvriendelijk zijn, zoals
esdoorn, acacia, zoete kers en wilg.
• In het stedelijk gebied zijn kruidenbermen ingezaaid en wordt er bij de
assortimentskeuze rekening gehouden met aantrekkelijke soorten voor de
insecten.
• Er zijn locaties waar houtrillen en dood hout blijven liggen.

Nijkerk Natuurlijk

25

• Op veel plaatsen zijn gemengde bloembollenveldjes aangepoot.
• In Corlaer wordt 25 hectare begraasd door schapen, hierdoor ontstaan er
open plekjes op de bodem en een grotere variatie aan kruiden.
• Op diverse plaatsen, met name rond het centrum, zijn vaste plantenborders
aangelegd met insectvriendelijke soorten.
Wat gaat de gemeente in 2019 en 2020 verder doen om biodiversiteit te
vergroten:
• Verder door gaan op de ingeslagen weg, waarbij ook meer ruimte komt
voor open plekjes op de grond, waar met name solitaire bijen kunnen
overwinteren en hun nest kunnen graven.
• Nog meer insectenhotels plaatsen.
• Voorlichting geven aan burgers en scholen, in samenwerking met IVN en de
bijenvereniging.
• Inwoners wijzen op de schadelijke bestrijdingsmiddelen.
Welke bijdrage kunt u zelf leveren aan het aantrekkelijker maken van uw
tuin voor insecten:
• Zo groot mogelijke spreiding van bloeiende planten over het jaar heen, zoals
mix van bloembollen tot bloeiende klimop in het najaar.
• Laat uw tuin in het najaar enigszins verrommelen.
• Plaats insectenhotels in uw tuin.
• Leg op een zonnige plek een zandheuveltje aan.
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen die een schadelijke invloed hebben op
de insecten.
Voor meer info www.nederlandzoemt.nl
Rien Loman
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De IVN Promo Kraam
De IVN Promo Kraam met Robin,
Ruud, Petra, Lia, Nel en Lyda is weer
uit z’n winterslaap. Na een succesvol
2018 gingen we in 2019 weer fris van
start. We hebben inmiddels al drie
evenementen bezocht:
“Lammetjesdag Nijkerk” op 23 maart
was voor de IVN Kraam (en voor alle
anderen) een succes, want
a. het bleef droog,
b. we hebben goodwill gekweekt, ca
50 info/aanmeldingsformulieren
uitgereikt
c. goede verhalen gehad met
bezoekers,
d. een donatie van 5 euro ontvangen,
e. een omzet gedraaid van 30 euro
met zakjes zaad en zaadbommetjes,
f. leuke foto’s door Thea gemaakt.
“Voorthuizen straalt”
Dit jaarlijkse evenement, de opening
van het toeristenseizoen, vond plaats
op 13 april en was helaas minder.
Veel te koud en daardoor heel weinig
bezoekers. Vorig jaar een succes, nu
helaas een bijna verloren dag. Maar
ja…we waren toch even van de straat.
Zeewolde Zuidlob’s Tulpentrots
Fietsroute, kids event, woensdag 24
april.
Wij waren door bevriende mensen,
boer Sjaak en Hildagonda, gevraagd
om op een woensdag, overdag, in
Zeewolde (dichter bij Nijkerk dan
bij Zeewolde J) te komen staan, ter
opfleuring van hun nieuwe event.
Met een aantal boerenbedrijven

vormen zij daar de Zuidlob. Zij
hadden een fietsdag gepland met een
stop bij een aantal boerenbedrijven.
Bij elk boerenbedrijf zou dan wat
moeten plaatsvinden tot vermaak van
volwassenen en kinderen.
Het idee was leuk, maar de
geringere publiciteit eromheen, de
doordeweekse dag en de stevige wind
zorgden voor weinig toeloop.
Voor de organisatoren was het
minder prettig dan voor ons want wij,
Thea de Ruijter (de IVN-fotografe,
bekend van haar presentatie op de
ledenvergadering) en ik hebben
ons prima vermaakt. Thea maakte
weer een aantal leuke foto’s van wat
spelende en vliegende kids, zie ook
haar facebookpagina.
En er zijn ook nog twee mensen
spontaan lid geworden, dus ook weer
een pluspuntje.
Volgend jaar gaan wij ons wellicht
ook wat met de organisatie bemoeien,
want er zijn genoeg kansen en de
omgeving is daar ook heel mooi.
Vanzelfsprekend hadden wij van
tevoren contact gezocht met IVN
Barneveld (Voorthuizen valt onder het
werkgebied van IVN Barneveld) en
met IVN Zeewolde, om hen te laten
weten dat wij op verzoek van derden
in hun werkgebied optraden.
Omdat Boerenmaandag Nijkerk vorig
jaar een zware tegenvaller was, geen
grote toeloop, geen doelgroep, slecht
weer, was besloten dit jaar dit evenement aan ons voorbij te laten gaan.
Nijkerk Natuurlijk
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Wel gaan we proberen dit jaar nog
een keer in Hoevelaken, in Nijkerk
(2x), in Putten en wellicht ook weer
in Ermelo op een event te gaan staan.
En we gaan kijken in hoeverre onze
kraam op een leuke kerstmarkt weer
rendabel kan zijn.
Mocht je je afvragen: wat is nou de
bedoeling van de IVN Promo Kraam?
Promotie natuurlijk. Of natuurlijke
promotie. We willen de natuur en dan
ook natuurlijk het IVN, dichter bij

de mensen brengen, meer goodwill
krijgen (IVN is hip en jong !!) en
natuurlijk, als ‘t even kan, ook meer
leden. Dit doen we op een leuke,
ontspannen wijze met wat ludieke
acties.
Mocht iemand nog leuke suggesties
hebben of eens een keertje willen
meedraaien, meld je dan even bij ons:
kraamivn@ivn-nijkerk.nl
Ruud Verhoef

DE OPROLLER
Deze prachtige diertjes zaten
gewoon onder een bloempot
in onze tuin die al maanden
op dezelfde plaats stond. Ze
leven vooral van rottende
bladeren. Ze lijken erg veel op
pissebedden maar ze zijn er
niet aan verwant. Pissebedden
behoren tot de kreeftachtigen en
oprollers tot de miljoenpotigen;
ze hebben aan ieder segment
twee paar poten.
Als er gevaar dreigt, rolt de oproller zich op als een volmaakt rond bolletje,
waardoor de kwetsbare buik en pootjes worden beschermd.
Het beestje komt vrij algemeen voor in strooiselrijke bossen.
Ik had ze voor het laatst veertig jaar geleden gezien. Het gekke is dat ze dus
gewoon in onze tuin leven. Voortaan dus beter opletten op datgene wat klein
maar fijn is.
Leendert de Boer
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De Avondkoekoeksbloem, een invasieve exoot?

links: mannelijke bloem
rechts: vrouwelijke bloem
foto 14-05-2019

Ik hoor u denken, deze bloem is helemaal geen exoot, ze hoort in Nederland.
‘Dat haal je de koekoek!’ Haar verspreidingsgebied ligt oorspronkelijk in
het Middellandse-Zeegebied en Zuidwest-Azië, in onze streken is ze een
cultuurvolger. Maar dan wel eentje die aardig is ingeburgerd, in natuurlijk
evenwicht met het ecosysteem.
In april zie je de eerste Koekoeksbloemen in bloei, dit zijn de
Dagkoekoeksbloemen (wél inheems), in het latijn ‘Silene dioica’.

Dagkoekoeksbloem, mannelijke (links) bloemen bloeiend,
vrouwelijke (rechts) uitgebloeid, vruchtbeginsel is groeiende
(foto 14-05-2019)

Echte Koekoeksbloem

Nijkerk Natuurlijk
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Silene verwijst mogelijk naar Silenus, een wezen uit de Griekse mythologie, die
in het volksgeloof met een dikke buik werd afgebeeld of naar het Griekse sialon
(speeksel), omdat diverse soorten van het geslacht silene kleverig zijn.
Dioica betekent tweehuizig. Deze plant kent namelijk vrouwelijke en
mannelijke bloemen, die elk op verschillende planten zitten. De mannelijk
bloem heeft een slanke kelk met 10 nerven en de vrouwelijke bloem een bolle
kelk met 20 nerven.
De vrouwelijke kelk zwelt op nog voordat het vruchtbeginsel na de
bevruchting door de mannelijk bloem begint te groeien. In ‘De Levende
Natuur’ uit 1902 lees ik hierover: “ ‘t Is of de vrouwelijke bloemen bedacht
hebben: laten wij ons maar tijdig een wijder rokje aanschaffen, voor de dingen
die komen zullen”.

De mannelijke (links) en vrouwelijke bloem (rechts) van de Avondkoekoeksbloem

Het lichtbruine topje van de meeldraden (helmhokken) nog net zichtbaar in
het hart van de mannelijke bloem, de vijf sierlijk lokkende stampers prominent
aanwezig bij de vrouwelijke bloem.
De Avondkoekoeksbloem en de Echte Koekoeksbloem komen wat later tot bloei
dan de Dagkoekoeksboem. De Echte Koekoeksbloem is overigens eenhuizig en
tweeslachtig, elke bloem heeft meeldraden èn stampers.
De Nederlandse naam Koekoeksbloem heeft mogelijk te maken met de
Koekoek die rond april in Nederland arriveert na een lange trek vanuit
zuidelijk Afrika.
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Anderen zeggen dat je bij deze plant het `Koekoeksspuug` kunt aantreffen. Dit
is het karakteristieke schuimnest van diverse soorten Cicaden, in Nederland
vaak de Schuimcicade (Philaenus spumarius). De Cicade zuigt het plantensap
op en ‘klopt’ dit op tot schuim. Dit kan zij dankzij de stof saponine (vooral veel
voorkomend in de Echte Koekoeksbloem) die met water schuim kan vormen.
Dit schuim beschermt de eitjes en uitgekomen nymfen (voorstadium cicade).
Saponines smaken scherp of bitter en beschermen zo de nymfen en de plant
tegen vraat, ook werkt de stof schimmels tegen.
Het merkwaardige gedrag van de Koekoek en het onverwacht verschijnen
van schuim op de plant heeft tot de verbeelding gesproken, en haar de naam
Koekoeksbloem bezorgd.

Opengewerkte kelk mannelijke en vrouwelijke bloem.
Duidelijk zichtbaar zijn de meeldraden (links) met helmhokken (bovenste stuk meeldraad met
lichtbruin stuifmeel) en rechts de 5 sierlijke stampers met het groene vruchtbeginsel daaronder.

Een lust voor het oog, toch? Nou, dat vinden de Amerikanen helemaal niet.
Ergens al in de 18e eeuw staken zaden van de plant ongezien de Atlantische
Oceaan over, meeliftend met graanschepen. Op naar het beloofde land.
Maar een continentale verhuizing van een organisme leidt meestal tot ellende.
Doordat de plant daar geen natuurlijke vijanden heeft kan hij al zijn energie
besteden aan groei en verspreiding. In Amerika groeit de plant daarom sneller
en wordt groter, heeft meer bloemen en meer zaden die sneller kiemen. Een
ware plaag in sommige gebieden.
Ik moet onbewust denken aan de Amerikaanse vogelkers, een continentale
Nijkerk Natuurlijk
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verhuizing andersom, maar dit keer bewust, die we nu liever kwijt dan rijk
zijn. Hoopvol nieuws is dat in 2012 werd ontdekt dat de Appelspintkever zich
tegoed doet aan zijn bast…
Terug naar de Avondkoekoeksbloem in eigen land.
Hier wordt ze in toom gehouden door diverse insecten en schimmels. De
rupsen van de Gewone silene-uil (Hadena bicruris, een nachtvlinder) eten de
zaden van de plant op nadat ze uit hun eieren zijn gekropen, die overigens
alvast in de kelk van de Avondkoekoeksbloem waren neergelegd door de
moeder. De Avondkoekoeksbloem is daarmee de waardplant van de Gewone
silene-uil.
Gelukkig voor de Avondkoekoeksbloem is er een sluipwesp, Bracon variator,
die zijn eitjes bij deze rupsen legt, en die na uitkomen zich tegoed doen aan de
rupsen.
Daarnaast is er de brandschimmel Ustilago violacea die op vrouwelijke
bloemen groeit en de vorming van meeldraden bevordert (zo wordt ze
tweeslachtig!). Maar de schimmel vormt vervolgens sporen in de helmhokken,
zodat de bloem uiteindelijk
onvruchtbaar wordt.
Deze ingewikkelde samenhang
maakt duidelijk dat als één van
de organismen het moeilijk krijgt
- en dat lijkt het geval te zijn voor
de sluipwesp in kwestie - het
systeem uit balans kan raken. De
Familiebedrijf sinds 1921
Avondkoekoeksbloem wordt dan
zeldzamer, en het Uiltje vindt
moeilijker zijn waardplant, waarna de
Uw juwelier voor
sluipwesp zijn eitjes niet meer kwijt
bijzondere sieraden met oog
kan.

voor eerlijke en natuurlijke
materialen.
Plein 13 in Nijkerk
033-2451521

Vakmanschap - Service - Kwaliteit

We hoeven ons dus niet bezorgd te
maken dat de Avondkoekoeksbloem
hier een plaag zal worden. Ze is wel
volledig ingeburgerd in ons land.
Zal dat ook lukken op het overzeese
continent?
Arjan Kalee
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HOOGSTAMBRIGADE

Geniet u ook zo van uw fruitbomen,
zou u zelf graag een boomgaard
willen hebben of weet u niet hoe u
ze moet onderhouden?

De hoogstambrigade van IVN Nijkerk
en omgeving komt u graag met raad
en daad ondersteunen.
Zij hebben kennis en ervaring over
aanleg, beheer en ziektes en willen
deze kennis graag met u delen.
Lijkt het u leuk om samen met deze
brigade op pad te gaan om oude
boomgaarden te onderhouden?
Meld u dan aan bij de hoogstambrigade. Zij gaan tussen 1 november
en 1 april met regelmaat op zaterdagmorgen aan de slag.
hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl

De buxusmot
Verleden jaar meldde ik jullie dat er een buxusmot (vlindertje) in mijn achtertuin fladderde en dat ik geen idee had hoe de vraatzuchtige rupsen eruit zagen.
Helaas, dat weet ik nu heel goed, want m ’n buxusbol en tuinrand zaten vol
met die groen-met-zwarte streep rupsen. Ze aten de blaadjes op en verstopten
zich in wit spinsel en zodoende zagen de bol en de randjes er grijs/wit verdord
uit. Geen gezicht! Randjes en bol dus maar uitgespit, wat een zware klus was,
want de wortels zaten behoorlijk diep.
Verder hoorde ik dat veel mensen de buxusrupsen met gif bespuiten om ze
weg/dood te krijgen. Maar vooral mezen plukken de rupsen uit de buxus
en voeren die aan hun kleintjes, die er vervolgens aan doodgaan. Wat een
droefheid. Daarna kreeg ik te horen dat ik de uitgespitte buxus – plus rupsen
– niet in de groene container had mogen gooien. Eitjes en rupsen zouden
dan bijvoorbeeld in potgrond kunnen komen. Alles had in de zwarte kliko
gemoeten zodat alles verbrand zou worden. Hoe ingrijpend is de buxusmot/
rups in het dagelijks leven! Nu is alles weg, ruimte voor nieuwe planten.
Toch maar insectenminnende planten gezaaid; wat zal er opkomen? En welke
insecten zullen erop afkomen? Ik wacht maar af ……
Anneke Oudejans
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“GROEN CAFÉ”, EEN MOOI SUCCES
Onlangs zijn IVN Nijkerk, Groei&Bloei en Bibliotheek Nijkerk begonnen met
een zogenaamd “GROEN CAFE “.
Elke derde zaterdagochtend van de maand houden IVN Nijkerk en G&B
Nijkerk van 10 tot 12 uur gezamenlijk zitting in de bibliotheek, om alle vragen
over hun tuin, de groene omgeving, het milieu, de kwestie duurzaamheid
en wat nog meer qua natuur, van de inwoners van Nijkerk te beantwoorden.
Koffie is gratis en je mag gezellig aanschuiven.
De eerste editie, afgelopen zaterdag 16 maart, was een groot succes.
De onderlinge samenwerking verliep perfect, er waren leuke dingen te zien
(o.a. de voelkist en zaadjes van de tabaksplant) en Nijkerks en Nijkerkerveens
Nieuws waren erbij. Het AD had een kleine oproep/mededeling geplaatst. En
alles was qua publiciteit keurig verzorgd door bibliotheek Nijkerk.
De bemensing van IVN Nijkerk bestond uit Anneke Oudejans, Marijke Bakker
en ondergetekende. Op zaterdag 20 april en zaterdag 18 mei vonden de tweede
en derde editie plaats. Ook gezellig. En de naamsbekendheid van het IVN
neemt hiermee toe in Nijkerk.
Als je nou denkt: nou... ik wil best wel eens een zaterdagochtendje meedraaien,
meld je dan gezellig bij ons aan. Stuur even een e-mail naar het bestuur of bel
even met mij, Ruud (06 50743818). Je hoeft echt niet alles te weten, intern bij het
IVN kunnen we op bijna alles een antwoord krijgen, binnen afzienbare tijd.
Het is gezellig en uitdagend. En... je mag helpen met de ludieke inrichting,
dus... GROEN CAFE! Elke derde zaterdag van de maand, van 10.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek Nijkerk, de gezelligste huiskamer van Nijkerk.
Ruud Verhoef

De beloofde paddenstoelenfoto’s van Arjan Kalee, zie pag. 26 van
ons lentenummer, moet u, tot onze spijt, wegens plaatsgebrek,
nog tegoed houden tot een van onze volgende nummers.
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Werkgroepen
Advertenties

Rien Loman

033 - 246 18 54
advertenties@ivn-nijkerk.nl

Boomfeest

Jan Smits

boomfeest@ivn-nijkerk.nl

Communicatie en PR

Ruud Verhoef

06 - 50 74 38 18
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

Herman van Dasselaar
en Jorieke Linnenkamp

pr@ivn-nijkerk.nl

Nijkerk Natuurlijk

Egbert Woudenberg

06 - 43 48 39 27
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
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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

