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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.

Nijkerk Natuurlijk
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Vanuit het Bestuur
Natuurlijk Nijkerks kapitaal
Deze zomer was het weer genieten
van de mooie landschappen rondom
Nijkerk en dan vraag je je weer af
waarom je het zo ver zoekt als er ook
zoveel moois thuis te beleven is. Het
voelt aan als een leven lang leren,
want alhoewel in Nijkerk geboren en
getogen valt er ook voor mij steeds
iets nieuws te ontdekken. Op de fiets
tijdens de fietsvierdaagse kom je op
plekjes waarvan je niet wist dat ze
bestonden. Op natuurwandelingen
hoor je over de historie waar je
geen idee van had. Je ontdekt de
rijkdom van de flora en fauna tijdens
wandelingen met de IVN-gidsen en
zo groeit je liefde voor het bijzondere
landschap rondom Nijkerk. Zoiets wil
je delen en doorgeven. Voor ‘groene’
vragen is er in de bibliotheek elke
derde zaterdag van de maand van 10
tot 12 uur een “Groen café” i.s.m. met
Groei & Bloei.
“We use nature because it’s valuable,
but we lose it because it’s free.”
Mede dankzij deze uitspraak van
TEEB-directeur Pavan Sukdev neemt
de laatste jaren de aandacht voor de
waarde van natuur toe. De waarde
en het duurzaam benutten van
natuur worden wel samengevat in de
metafoor “natuurlijk kapitaal”.
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Hoe kunnen we het zo kwetsbare
landschap behouden?
Voor grondeigenaren is het nu
aantrekkelijk om grond te verkopen
voor verstedelijking. Grond is echter
niet alleen vastgoed maar vormt ook
een publiek goed, als kostbare vitale
bodem die veel ecosysteemdiensten
biedt. Acht hectare landbouwgrond
per dag verdwijnt er in Nederland
door verstedelijking. Bovendien
vormen zonnepanelen een industriële
laag in het landschap, vergelijkbaar
met glastuinbouw. Voor Nijkerk geldt
dat 50% van het energiezuinig maken
gaat gebeuren door acht windturbines
te plaatsen en door het aanleggen van
184 hectare zonnepark. Gaat dit in het
buitengebied gebeuren?
Het IVN zet zich op een positieve
manier in om iedereen van de waarde
en schoonheid van de prachtige
natuur in en om Nijkerk bewust te
maken. U leest in dit blad meer over
onze activiteiten.
Ellie Kroon, vice-voorzitter

Gedachten over
het derde seizoen
Wat een geweldig mooie periode
is de herfst toch. Alle elementen
doen mee om er een feest van te
maken. Het begint natuurlijk met
onze levenbrengende zon. Die doet
de vruchten aan bomen en struiken
rijpen in mooie tinten. En hoewel
de zon iedere dag eerder ondergaat
en later opkomt, is het juist heerlijk
om van zijn warmte te genieten als
hij schijnt. En als hij schijnt op de
verkleurende bladeren dan is de
natuur mooier dan welk plaatje of
schilderij ook.
Veel mensen
hebben er oog
voor, maar
niet iedereen
is blij met
de wind. En
toch, die wind
maakt soms
voorzichtig
een boomblad
los, moet er
soms aan
rukken om het
los te krijgen
en laat de
Geschubde inktzwam.
bladeren als
vogelzwermen
wegtrekken. De bladeren krijgen een
nieuwe bestemming: als ze geland
zijn vormen ze een laagje op de grond
waar insecten in kunnen schuilen en

Putter.

vogels hun kostje bijeenscharrelen.
Wormen trekken de bladeren de
grond in om te zorgen dat ontelbaar
veel klein gedierte het dode
gebladerte tot humus verwerkt. Het
geluid van de bladeren die door de
wind van de bomen worden geplukt
of het geluid van droge knisperende
bladeren op bospaden, dat zijn dingen
om naar te verlangen.
Een andere
beleving is het om
bij stevige regenen hagelbuien met
laarzen aan door
plassen en poelen
heen te banjeren;
dan voel je je één
met de elementen.
Voor sommige
natuurliefhebbers
Kruisspin.
zijn onweersbuien met angstaanjagende
lichtflitsen en donderend
geluidsgeweld onweerstaanbaar.
Van deze indrukwekkende
weersomstandigheden kun je genieten
als onderdelen van de geweldige en
soms gewelddadige natuur.
Nijkerk Natuurlijk
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Juist de herfst is het seizoen om
erop uit te gaan, uit te waaien,
paddenstoelen te ontdekken,
kastanjes te zoeken, beukennootjes
te rapen. Een prettig aspect van de
herfst is dat er veel minder mensen
naar buiten gaan, waardoor het op
veel mooie plekken juist stil is. De
herfst geeft een keur aan kleuren en
vormen. Neem eens iets mee wat je
zomaar mooi vindt, een dennenkegel,
een grillig gevormd takje, een paar
kleurige bladeren, een paar lange
dennennaalden, een slakkenhuisje of
een veer. Maak een plekje thuis vrij

Vlier.

voor al die leuke dingetjes. Je kijkt er
regelmatig naar, raakt er aan gehecht
en op een gegeven moment krijg je de
indruk dat dit moois allemaal voor
jou gemaakt is…
Arie van den Berg,
oud-voorzitter.

Goudvliesbundelzwam (Pholiota aurivella)
De herfst leent zich er weer uitstekend voor om te gaan struinen door de
bossen, op zoek naar paddenstoelen. Er zijn veel soorten paddenstoelen te
vinden in het bos.
Wat is eigenlijk een paddenstoel? Een paddenstoel is de vrucht van een zwam
(schimmel). Deze is veel groter dan het deel dat we kunnen zien. Ook in (dode)
bomen groeien zwammen, die als vrucht een paddenstoel hebben.
Zo ook de goudvliesbundelzwam. De goudvliesbundelzwam groeit in bundels.
Ze hebben een goudgele hoed. In het begin is deze bol slijmerig. Later wordt
deze zwam vlakker en matter. Ze komen vooral veel voor in beuken.
De goudvliesbundelzwam is een parasiet die groeit in wonden van de boom.
Op de foto op de voorpagina zie je dat de zwam groeit in een oude snoeiwond.
Door deze zwam verzwakt de boom enigszins, waardoor ook andere schimmels
kans krijgen in de boom te groeien.
Ga op een zonnige, winderige of regenachtige herfstdag eens lekker op pad.
Geniet van de vele soorten paddenstoelen die je kan vinden in de Nederlandse
bossen. En kijk niet alleen naar beneden maar kijk ook eens omhoog!
Thea de Ruijter
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Cultuurhistorische wandeling Landgoed Appel
Op zaterdag 28 september 2019 organiseert IVN Nijkerk, voor de tweede keer,
een cultuurhistorische wandeltocht door één van de mooiste landschappen in
Nederland: Landgoed Appel.
De wandeling biedt een mooie gelegenheid om niet alleen de historie, maar
ook de huidige en toekomstige ontwikkelingen van dit landgoed beter te leren
kennen.
De wandeling wordt
begeleid door Gijs
Moesbergen en
Annette Esveld, die
beiden geruime tijd
als vrijwilliger op het
landgoed hebben gewerkt.
De route voert
zoveel mogelijk over
klompenpaden en
zandwegen, langs akkers,
weilanden, bossen, heide,
waterpartijen etc.
Aangeraden wordt
waterdicht schoeisel te
dragen. De wandeling
heeft een lengte van circa
7 km en duurt ongeveer
2,5 uur.
We vertrekken om 13.40 uur vanaf het NS-station te Nijkerk voor een tien
minuten durende autorit (eigen auto of carpoolen) naar het beginpunt van de
wandeling in Appel. We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn bij het
NS-station. Als de wandeling door slechte weersomstandigheden niet door kan
gaan, dan wordt deze één week opgeschoven. Voor inlichtingen of twijfel over
het wel of niet doorgaan kunt u contact opnemen met Gijs Moesbergen,
tel. 06-13581935. Deelname is gratis.
Gijs Moesbergen
Nijkerk Natuurlijk
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Vooraankondiging Groene cursus
IVN Nijkerk gaat in voorjaar 2020
een Groene cursus verzorgen.
Tijdens deze cursus van ongeveer 5
lesavonden en 3 excursies krijgt u de
basisinformatie over de flora, fauna
en landschappen in de omgeving van
Nijkerk.
Zo wordt de ontstaansgeschiedenis
van ons landschap uitgelegd.
De basisprincipes van de planten-,
dieren- en insectenwereld.
Tevens wordt de biodiversiteit
behandeld.
Deze cursus biedt je een optimale
kans om de mooie natuur in eigen
omgeving beter te leren kennen! De
lessen en excursies worden verzorgd
door ervaren IVN’ers.
De theorie wordt door de excursies
verhelderd. De theorieavonden
vinden plaats in Nijkerk; op welke
avonden de cursus wordt gegeven is
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op dit moment nog niet bekend.
De excursies vinden op zaterdag
plaats.
Voor-aanmelden kunt u alleen via
info@ivn-nijkerk.nl.
Bij het voor-aanmelden graag
naam, geboortejaar en woonplaats
vermelden.
Wij hopen natuurlijk op grote
belangstelling!
Het cursusteam

IVN vrijwilligersdag
Ongeveer 20 IVN-leden verzamelden
zich op 1 juni jl. bij Elly Kuijt aan
de Buntwal. Het was een stralende
ochtend. De deelnemers werden
welkom geheten met de geur van
vers gebakken crêpes, belegd met
vlierbloesemkransjes. Na gezellig
kennis te hebben gemaakt en een
uitleg te hebben gehad over de dag,
kregen we allemaal de opdracht om
in de achterliggende bloemenweide
twee kruiden te plukken om mee te
nemen naar het kruidenvrouwtje in
Beekbergen.

Daar aangekomen werden we in een
speciale ontmoetingsruimte welkom
geheten door Marry, het enthousiaste
kruidenvrouwtje. Ze vertelde ons
allerlei wetenswaardigheden over de
meegebrachte en veel andere kruiden
en ook over de toepassing van deze
kruiden bij bepaalde ziektes en
ontstekingen.

er een heerlijke, knalrode gezonde
thee, waarvan de vrijkomende
etherische oliën een aangename geur
verspreidden.
We kregen ook nog wat gezondheidstips, bijv. op blote voeten lopen in
de ochtenddauw is een vorm van
ontgiften. De nierpunten onder de
voeten zorgen namelijk voor een
reinigende werking.
Door sommige planten te
fermenteren, denk aan witte kool,
komen ook weer bepaalde stoffen
vrij zoals vitamine C. Je heeft er
niets voor te dan de kool iets te
kneuzen, te persen, er zout bij te
doen en luchtdicht af te sluiten. De
melkzuurbacteriën doen de rest.
Door (lijn)zaad te laten kiemen
gebeurt ongeveer hetzelfde. Veel
werkzame stoffen komen dan voor de
mens beschikbaar.

Tussentijds werd er thee gezet van
dennentakjes en marjolein. Na even
“trekken” op het theelichtje ontstond
Nijkerk Natuurlijk
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Na een kleine pauze werd de tafel
gedekt en kregen we een overheerlijke
kruidensoep en brood belegd met
heerlijke frisse, lichtzure wilde
kool. Iedereen genoot er van.
Na het eten kregen wij nog een
rondleiding door de kruidentuin.
De tuin heeft een hoofdindeling
naar hoofd, hart, longen en maag.
De tuin staat pal op het zuiden,
zodat we ons tussentijds even
tegoed konden doen aan de
warme zonnestralen.

Omstreeks 14.00
uur was iedereen
overladen met
kruidenkennis. Als
bonus mochten we
allemaal ons eigen
potje vullen met
gedroogde kruiden
naar keuze.
De organisatie had
nog een verrassing
voor de vrijwilligers.
Dit werd een bezoek aan “IJstijd”
in Beekbergen. Hier deden wij ons
tegoed aan een heerlijke sorbet.

Omstreeks 15:30 uur ging een ieder
voldaan terug naar de Buntwal. De
deelnemers mochten hier niet eerder
weg dan nadat het pas ingezaaide
gazon was ontdaan van ‘kruiden’. Als
aandenken kreeg iedereen een kruid
als munt of paprika mee naar huis.
Tekst: Johan Nijzink
Foto’s: fotowerkgroep IVN
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IVN Wandelingen op Landgoed Slichtenhorst Nijkerk
In het voorjaar zijn wij (Arjan van
Slooten en Christiene Jagtenberg)
begonnen, als IVN -gids, met
de wandeling op het Landgoed
Slichtenhorst.
Ieder jaargetijde staat er een
wandeling gepland zodat deelnemers
de natuur in het voorjaar, de zomer,
de herfst en de winter kunnen
ervaren. Daardoor blijft iedere
wandeling uniek.
Wij geven iedere keer een
ander thema uit de natuur de
aandacht: vogels, planten, bomen,
paddenstoelen, geschiedenis en/of
het huidig (agrarisch) gebruik van het
landgoed.
In het voorjaar hadden we ook een
gastgids, Lida Boomsma, uitgenodigd.
Zij kon erg veel vertellen over de
vogels op Slichtenhorst.
Er zijn nu twee wandelingen geweest
en beiden werden goed bezocht. De
mensen vonden het erg leuk om eens

Watertorkruid, groeit in een poel waar we
langs wandelen. Het is voor natte gebieden een
redelijk algemene plant; dit deel van het gebied
krijgt veel (regen)water uit het veengebied
rond Zwartebroek.

Deze dassenburcht ligt ook in het gebied.
Momenteel wordt de burcht niet bewoond,
maar afgelopen winter en voorjaar was dit wel
het geval.

op een andere manier naar een gebied
te kijken dat voor veel Nijkerkers toch
wel bekend is. Het is leuk om ook
andere verhalen en ervaringen over
het gebied van de mensen te horen.
Dat is voor iedereen leerzaam en leuk.
De derde wandeling, van 8 september,
met de nadruk op de planten, is al
voorbij als u dit leest. De daarna
komende wandeling, op 8 december
a.s., zijn we van plan extra aandacht te
schenken aan de bomen.
De combinatie met de mogelijkheid
tot een bezoek aan Wijngaard
De Breede Beek na afloop van de
wandeling, vinden veel mensen de
moeite waard. Dit is voor iedereen
geheel vrijblijvend.
Voor volgend jaar willen we ook weer
vier wandelingen plannen, in ieder
jaargetijde, met in de herfst meer
aandacht voor de paddenstoelen.
We willen graag veel afwisseling in
de wandelingen hebben. We zullen
bijvoorbeeld gaan werken
Nijkerk Natuurlijk
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met zoekkaarten, meer belevingsof rust momenten inplannen en/
of gastgidsen inschakelen die iets
kunnen toevoegen vanuit hun kennis
over het gebied of de natuur in het
algemeen.
De knotwilg langs de Breede Beek, een
waterstroom die in de middeleeuwen voor
Nijkerk erg belangrijk was. Hij voorzag de
stad van drinkwater, men deed er de was in
en het water werd later ook gebruikt in de
tabaksindustrie.

In het voorjaar kwamen we
een mooi blauw bloemetje
op het heideveld tegen.
De beheerder had ons
verteld dat ze op deze heide
door beheersmaatregelen
proberen om het blauwe
gentiaantje terug te
krijgen. Zowel het
bloemetje als
hopelijk ook
de vlinder die
de bloem als
waardplant
gebruikt.
Zou het nu al gelukt zijn?
Het blauwe bloemetje steekt
prachtig af tegen het geel en
groen in het veld. Zou het ’t
blauwe gentiaantje zijn?
Dat zou fantastisch zijn!
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We willen ook kijken hoe we kinderen
meer kunnen gaan betrekken bij de
wandelingen.
Met elkaar hebben we een leuke
samenwerking en we hebben nog
veel mogelijkheden en leuke plannen
in gedachten voor het komende
jaar. Wij hebben er heel veel plezier
in en vinden het erg leuk om
mensen kennis te laten maken met
Slichtenhorst en onze kennis te delen.
Christiene Jagtenberg en Arjan van
Slooten

het Gedoe Met processierupsen
Als je dit jaar helemaal niets van de
eikenprocessierups hebt gehoord,
gezien of gelezen dan heb je, excuses
voor de uitdrukking, ‘onder een
steen geleefd’. Maar andersom
kan het ook: dan ben je geplaagd
door jeukende bultjes alsof je
voortdurend door muggen bent
gestoken.
De rupsen hebben hun naam te
danken aan de omstandigheid dat het
kuddedieren zijn: als ze uit hun nest
komen, soms hoog in een zomereik,
hun voedselbron, dan gaat de hele
horde uit het nest, achter en naast
elkaar, op zoek naar lekker eikenblad.
Vroeger werden er in en om de
kerken in het zuiden en oosten veel

kerkelijke optochten gehouden
die men een processie noemde.
Vandaar die merkwaardige naam.
Voor de aardigheid even wat
extra’s over de wetenschappelijke
naamgeving: hij behoort tot de
tandvlinders (Notodontidae) als
onderfamilie van de processierupsen
(Thaumetopoeinae). De vlinders
dragen dezelfde naam als de rupsen.
Hoe het ook zij, de eikenprocessierupsen zijn in Nederland een
ongewoon en ongewenst fenomeen.
Ze migreren vanuit zuidelijke streken
omdat het in het noorden steeds
warmer wordt, dus waarom zou je
niet massaal je leefgebied uitbreiden
naar streken waar je je ongeremd
Nijkerk Natuurlijk

13

kunt voortplanten? Er zijn immers
nauwelijks vijanden die jou lusten?
De verpopte eikenprocessierups is
in een niet zo fraai nachtvlindertje
getransformeerd - het is maar hoe je er
naar kijkt! De vlinders vliegen vanaf
half juli tot in september. Overigens
blijkt dat diverse vogelsoorten
in de loop van de tijd de rupsen
hebben ontdekt als aanvulling op
hun dagelijkse kostje. Langs de
Beulekamperweg heb ik tientallen
kauwtjes in de bomen zien grazen.
Ook koolmezen schijnen de smaak te
pakken te krijgen.
Vorig jaar, 2018, was een piekjaar en
dit jaar is het volgens deskundigen al
drie keer zo erg. Wàt is er dan zo erg?
Nou, die jonge rupsen krijgen haren,
net als vele andere rupsen. Maar
iedere processierups heeft na de derde
vervelling wel 700.000 microscopisch
kleine brandharen, met het blote oog
niet te zien. En na de derde vervelling
blijven de brandharen achter op het
afgeworpen huidje . Die brandharen
blijken na zes tot acht jaar nog steeds
hun karakteristieke vorm en activiteit
te hebben behouden. En als er een
haar op je huid komt en de punt
breekt ‘per ongeluk’ af, dan komt er
een eiwit vrij dat dezelfde werking
heeft als de steek van een mug. En
nu voorspellen de kenners dat als het
opnieuw warm wordt, anders gezegd,
als het weer meewerkt, het volgend
jaar, dus 2020, nòg erger wordt. Die
haren zijn het probleem. Als een nest
niet verwijderd is en de vlinders
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zijn uitgevlogen, dan kan zo’n half
vergaan nest uit de boom waaien, en
nog vol met haren op de grond vallen.
Die haren verwaaien en kunnen
de komende jaren nog overlast
veroorzaken.
Natuurlijk moeten die eikenprocessierupsen bestreden worden; de
volksgezondheid heeft prioriteit!
Hoe die bestrijding plaatsvindt,
mag elke gemeente zelf bedenken
want zomereiken staan in praktisch
iedere gemeente, vaak in lange
rijen langs de wegen. En omdat die
allemaal mooi in de zon staan, is
ongeveer iedere eik geschikt voor een
bevruchte processievlinder om er een
pakket eieren te leggen. Eén van de
bestrijdingsmethoden is de bomen
met gif te besproeien. Een biologische
manier is de bomen preventief te
bespuiten met een bacteriepreparaat.
Dat helpt voor ongeveer 25%. Daarbij
moet bedacht worden dat ook veel
andere soorten insecten het loodje
leggen. Wegzuigen van de nesten
wordt ook veel toegepast maar niet
bij particulieren die ook een paar
mooie bomen hebben staan… De
waarschuwingslinten die om de
bomen zijn gewikkeld, zijn bedoeld
voor de opruimdiensten die met een
soort grote stofzuigers de nesten
van de bomen zuigen. De rupsen
kennen zes larvestadia voor ze gaan
verpoppen. Dus wegzuigen vóór ze
uitvliegen is noodzakelijk – maar
er is te weinig capaciteit om zelfs
de gemerkte bomen te behandelen.

Die nesten kunnen wel 300 rupsen
bevatten, maar er zijn ook kleine
nestjes met ongeveer 30 eitjes.
Vanzelfsprekend zijn die moeilijker te
vinden maar hun brandharen zijn net
zo hinderlijk.
Als het nu extreem warm wordt en
de jonge boom te weinig schaduw
geeft, gaan de rakkers er vandoor,
de grond in waar het graden koeler
is. Verwacht wordt dat de rupsen
daar in een ontwikkelingsstilstand
gaan, de verlengde diapauze. Het
zou dus zomaar kunnen dat een
nest door nog onbekende oorzaken,
stimuli, na langere tijd wakker
wordt en veel vlinders voortbrengt.
En als dat mannetjes en vrouwtjes
zijn, dan vinden die elkaar om voor
veel nageslacht te zorgen: nesten in
zomereiken. En zo is het probleem
nog groter aan het worden dan
aanvankelijk werd gedacht.
Natuurlijk heeft de eikenprocessierups natuurlijke vijanden. Bij een
grote biodiversiteit zal veel eerder een
evenwicht gevonden worden tussen
de onderling concurrerende dieren,
planten en bomen. Dat evenwicht
gaat vanzelfsprekend verloren bij
monoculturen waar ongewenste
gewassen (lees ‘on’kruiden) en
ongewenste insecten met veelal
chemische middelen worden
bestreden. Voorbeelden daarvan zijn
maisvelden, Engels raaigras in de
grasproductieweilanden, dezelfde
soort laanbomen langs de wegen

of langs grachten. Maar ook het
groenbeleid van de overheden is
gericht op strak, kort en netjes: dat
wensen de burgers...
De enorme biodiversiteit die zich
praktisch altijd in onderlinge aantallen
en hoeveelheden in evenwicht hield,
boven- en ondergronds, zijn we
kwijt: efficiëntie en gewin hadden en
hebben de overhand. Ondertussen
kunnen we niet meer ontkennen dat
de temperatuur merkbaar stijgt en
daardoor exoten zonder vijanden
‘oprukken’ en inheemse soorten
verdringen. Er zal met inzet van
zeer velen hard en lang gewerkt
moeten worden om ons verschraalde
landschap te herstellen met gewone
en bijzondere biotopen. De sterke
vermindering van de biodiversiteit
de laatste decennia kan terecht
beangstigend zijn.
De verwachtingen voor de komende
jaren wat betreft de ontwikkeling
van de eikenprocessierups zijn niet
optimistisch. Als je geïnteresseerd
bent in meer kennis over dit
onderwerp, raad ik je aan informatie
in te winnen bij Processierups.nu en/
of Ons Dossier Eikenprocessierups en/
of De Vlinderstichting. Bovenstaande
informatie heb ik verzameld uit de
gratis Natuurberichten die per e-mail
worden toegezonden onder de naam
Nature Today.
Arie van den Berg,
oud-voorzitter
Nijkerk Natuurlijk
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Gezinsexcursie:
ontdekkingstocht langs de Laakse Slenk
op 20 oktober a.s.
Tijdens deze wandeling ligt de focus erop om als ouder/grootouder samen met
uw kind/kleinkind de natuur te beleven, de herfstgeuren op te snuiven, sporen
te volgen van het ree en/of de vos en te genieten van de ruimte en de natuur om
u heen.
Tijdens de wandeling staan we ook stil bij de wijze waarop, heel lang geleden,
mensen leefden langs deze Laakse Slenk.
De ontdekkingstocht gaat over verharde paden en wildwissels.
De tocht is ongeveer 3 km lang. We starten bij het informatiebord aan de
Wielseweg richting De Eemhof (Gemeente Zeewolde).
We starten om 14.00 uur en verwachten om 16.00 uur weer terug te zijn bij de
startlocatie.
Graag vooraf aanmelden bij
info@ivn-nijkerk.nl.
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met Rien Loman,
tel. 06-25081805.
Met een verrekijker
en stevige laarzen aan
wordt deze wandeling
nog leuker!
IVN Nijkerk natuurgidsen begeleiden deze
excursie.
Rien Loman
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Heiweg 34
3794 MP De Glind
Tel: 06-23769164
www.gertdavelaar.nl
info@gertdavelaar.nl

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
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Activiteit

Natuurwandeling *

Vogelinventarisatie

Groen Café
i.s.m. Groei&Bloei Nijkerk

Cultuurhistorische
wandeling ****
Landgoed Appel

Avondwandeling *

Relaxte fotowandeling **

Natuurwandeling *

Vogelinventarisatie

Datum

din.17 sept.

za.21 sept.

za.21 sept.

za. 28 sept.

za. 28 sept.

zo. 12 okt.

din. 15 okt.

za.19 okt.

09.00 u. - 10.00 u.

09.00 uur

10.00 u. - 12.00 u.

19.00 uur

14.00 u. - 16.30 u.

10.00 u. - 12.00 u.

09.00 u. - 10.00 u.

09.00 uur

Tijd

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Vertrek om 13.40 vanaf
NS-Station Nijkerk

Bibliotheek Nijkerk

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Startlocatie

4e kwartaal 2019

Programma

IVN natuureducatie

Hanneke Bronkhorst

Ruud Verhoef

Fotowerkgroep

Petra Heidinger
Ruud Verhoef

Gijs Moesbergen
Annette Esveld

Ruud Verhoef

Hanneke Bronkhorst

Ruud Verhoef

Gidsen

Vogelinventarisatie

Groen café
i.s.m. Groei&Bloei Nijkerk

Natuurwandeling *

Avondwandeling*

Relaxte fotowandeling**

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

za. 16 nov.

za.16 nov.

din.19 nov.

za. 23 nov.

zo. 8 dec.

zo. 8 dec.

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

Bibliotheek Nijkerk

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Arjan van Slooten
en Christiene
Jagtenberg

Fotowerkgroep

Petra Heidinger
Ruud verhoef

Ruud Verhoef

Ruud Verhoef

Hanneke Bronkhorst

Fotowerkgroep

Petra Heidinger
Ruud Verhoef

Ruud Verhoef

Vooraf inschrijven: Ruud Verhoef, e-mail r.e.verhoef@gmail.com of tel. 06 507 43 818
Vooraf inschrijven: via website of fotowerkgroep@ivn-nijkerk.nl
Vooraf inschrijven: Maximaal 20 personen, mail naar slichtenhorst.wandelen@gmail.com Zie ook Nieuwsbrief en/of onze website.
Voor inlichtingen of twijfel over het wel of niet doorgaan kunt u contact opnemen met Gijs Moesbergen, tel.0613581935.

10.00 u - 12.00u.

19.00 uur

09.00 uur

10.00 u. - 12.00 u.

09.00 u. - 10.00 u.

10.00 u. - 12.00 u

Zie Nieuwsbrief en/of
onze website

Bibliotheek Nijkerk

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

*
**
***
****

Relaxte fotowandeling**

zo. 9 nov

19.00 uur

Avondwandeling *

za. 26 okt.

10.00 u. - 12.00 u.

Groen Café
i.s.m. Groei&Bloei Nijkerk

za.19 okt

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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Park Lingezegen en de natuurakkers Doornik
Park Lingezegen ligt in de OverBetuwe, een streek die sterk
afhankelijk is geweest van de rivier
de Rijn. De Rijn heeft in de afgelopen
10.000 jaar verschillende lopen gehad.
Het verschil tussen hoog (droge,
zanderige stroomruggen) en laag
(natte kommen met zware klei) is
essentieel geweest bij de vorming van
het gebied. Op de stroomruggen zijn
sporen van bewoning teruggevonden
die terug gaan tot ver voor de
Romeinse tijd.
Het gebied ligt ingeklemd tussen
twee grote steden, Arnhem en
Nijmegen, die meer en meer naar
elkaar toe groeien. De eerste ideeën
voor de ontwikkeling van een
groene bufferzone tussen Arnhem en
Nijmegen ontstaan al rond 1993. Pas
tien jaar later krijgen de ideeën voor
een landschapspark, Park Lingezegen,
echt vorm. En nu zijn de grote lijnen
aangebracht, en kan het gebied
zich verder gaan ontwikkelen. Het
bijzondere van het park is dat er veel
ruimte wordt geboden aan initiatieven
vanuit de bewoners zelf. In het
overwegend agrarische landschap
ontstaan zo kleine pareltjes, groene
eilandjes, als speelvelden, klim- en
klauterplekken, maar ook rustige
parkjes en veel ruimte voor natuur.

tijd bij de mens in gebruik is. Uit
archeologische vondsten uit onder
andere de ijzertijd, Romeinse tijd en
de vroege middeleeuwen, is gebleken
dat het gebied waarin Park Bredelaar
ligt de mens altijd van voedsel heeft
voorzien. Het is een klein park met
een moestuin met oude, “vergeten”
groenten, een oude boomgaard en
een platform met informatie over
landbouw door de eeuwen heen.
Sfeervol en leerzaam!
Maar het eigenlijke doel van
de excursie van SLG waren de
Natuurakkers op het landgoed
Doornik. Op dit oude landgoed
werd de studiegroep ontvangen en
rondgeleid door Louis Dolmans,
voorzitter van Stichting Doornik
Natuurakkers. Stichting Doornik
Natuurakkers combineert sinds 2010
biologisch-dynamische graanteelt
met bescherming en herstel van
akkervogels als de patrijs. Van
15 hectare in 2010 is het areaal
inmiddels tot ongeveer 100 hectare
uitgegroeid. Op de akkers wordt

Eén van die plekjes, waar ik op weg
naar de excursie even langs ben
gegaan, is Park Bredelaar. Dat ligt
op een oude stroomrug, een plek
waarvan zeker is dat hij al lange
Nijkerk Natuurlijk
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geëxperimenteerd met het telen van
oude graanrassen, zoals emmer, spelt
en Sint-Jansrogge. Door zaden te
ruilen met gelijkgestemde collega’s
in het buitenland en die zelf verder
op te kweken, soms op basis van een
tiental zaadjes, heeft Louis inmiddels
een aantal akkers met bijzondere
en zeldzame graanrassen tot stand
gebracht.
Daarnaast wordt er
geëxperimenteerd met
andere gewassen als
lupine en veldboon,
andere vormen
van landbouw
zoals strokenteelt,
variaties in aanleg
en onderhoud
van heggen (ook
gevlochten heggen!)
en het beheer van
akkerranden. Een
deel van het areaal
heeft als toekomstige
bestemming ook voedselbos. Doornik
Natuurakkers is zo uitgegroeid tot een
rijk en veelzijdig landschap, waarin
natuurdoelen, vogelbescherming en
natuurbeleving hand in hand gaan
met agrarische activiteiten.
Louis Dolmans, bevlogen en
gedreven, is de grote motor achter
dit initiatief. Zijn motto is heel kort
samen te vatten als: “Gewoon dingen
doen en daarvan leren”. Dat leidt tot
prachtige anekdotes, waarbij steeds
blijkt dat bescheiden ingrepen, met
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oog voor de natuur, samen met
een portie geduld, tot de mooiste
resultaten leiden.
Het eerste voorbeeld daarvan kregen
we al bij aankomst, waar pal naast
de parkeerplaats een klein veldje
lag waar margrieten en andere
veldbloemen uitbundig bloeiden.
Jarenlange verschraling, was onze
verwachting, maar het bleek dat
elk jaar de grond omwoelen hier
effectiever was: de bloemen groeiden
in het voorjaar zo snel dat de
brandnetel geen kans had.
Op het terrein zijn veel verschillende
heggen te zien; er zijn oude en
jonge heggen, meidoornheggen en
gemengde heggen. In de heggen staan
ook wilde appels, wilde peren en
mispels. De heggen worden daarnaast
ook op verschillende manieren
onderhouden. Op sommige plekken
krijgt de heg volledig de ruimte om
door te groeien. Dat leidt tot prachtige
struwelen. Op een andere plek was
het juist handiger om de heg kort te
houden door regelmatig te snoeien.
En er zijn ook prachtige voorbeelden
van gevlochten heggen. Door deze
variatie wordt de biodiversiteit in het
gebied nog verder versterkt. Een bron
van inspiratie voor wie zelf overweegt
een mooie heg aan te leggen!
Intussen blijven er nieuwe plannen
ontstaan. Een stuk bos met wilg,
els en kers, zal de komende jaren
omgevormd gaan worden tot

voedselbos. Zo blijven er redenen om
met regelmaat hier terug te keren…
Met dank aan SLG voor de organisatie
en Louis Dolmans van Stichting
Doornik Natuurakkers voor de
inspirerende rondleiding.
Voor wie hier meer over wil lezen, of
zelf graag een kijkje in dit bijzondere
gebied wil nemen:
https://parklingezegen.nl/
http://parkbredelaar.nl/over-parkbredelaar/
http://www.doorniknatuurakkers.nl/

En als u toch daar in de buurt bent:
In Beek bij Nijmegen is, aan een
kronkelweggetje dat steil tegen de
stuwwal omhoog loopt, een heel
bijzonder museum gevestigd: een
soort Madurodam van Nederlandse
cultuurlandschappen. Een Fries
landschap met Terp, Limburgse
hellingen, Hollands veengebied met
Molens … Je wandelt er een rondje
door Nederland in wat feitelijk de
achtertuin van het informatiecentrum
van Stichting Das en Boom is.
Voor meer informatie:
https://www.landschapmuseum.nl/
Tekst en foto’s: Sandra Plette

Nijkerk Natuurlijk
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Muizenissen
Ik ben Miny de
Muis. Ik woon in
één van de vier
appartementen van
een wooncomplex.
Onze woongemeenschap bestaat uit
twee etnische
groepen, veldmuizen
en woelmuizen. Als
we even gaan rusten
zoeken we ons eigen
domein op. Wij als
veldmuizen, zo’n
20 stuks, liggen dan
met zijn allen op een grote kluit bij
elkaar. Lekker warm. Energieneutraal.
Ecologische voetafdruk: nul komma
nul! De woelmuizen, ongeveer vijf
stuks, liggen dan ook bij elkaar in een
ander woonblok.
Woelmuizen hebben andere
gewoontes, rituelen en gebruiken.
Dat respecteren wij natuurlijk. Nog
nooit hebben wij ruzie gehad, de
woelmuizen zijn goed geïntegreerd.

Etnisch profileren

Woelmuizen hebben andere
voedingsgewoontes. Ze houden
vooral van knagen aan wortels,
bollen en knollen en leven dus voor
een belangrijk deel ondergronds. Wij
als veldmuizen zoeken ons voedsel
meer boven de grond. Zaden zijn ons
hoofdvoedsel. We graven echter wel
gangen, maar dat is meer voor de
veiligheid.
Wij als veldmuizen hebben ook

Woelmuis kan maar net door de nauwe
doorgang van zijn appartement. Hij kijkt
de kat uit de boom. Zijn er vijanden?
Is er voedsel?

andere vijanden. We hebben veel last
van allerlei soorten uilen en andere
roofvogels, zoals de buizerd en de
torenvalk. Woelmuizen hebben
meer last van wezels, bunzingen en
hermelijntjes.

Leefmogelijkheden

Om water te drinken, graven we
allebei gangen naar een sloot, beek
of vijver. Gelukkig zorgt onze
huisbaas voor water, allerlei soorten
voedsel, veiligheid en mogelijkheden
voor de voortplanting. Ook onze
leefruimte wordt elke 14 dagen
keurig verschoond. Op deze manier
leiden we een onbezorgd leven.
Onze graafdrift kunnen we botvieren
in de houtsnippers rondom ons
wooncomplex en daar maken we
uitbundig gebruik van.
Nijkerk Natuurlijk
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De vier appartementen van het wooncomplex
van de muizengemeenschap. De toegangen
zijn ondergronds. Wij als muizen hebben de
tussenmuren doorgeknaagd. Alle complexen
staan met elkaar in verbinding. Gezellig.

Een nestje met jonge woelmuizen van een paar
dagen oud. Let op de korte staart en het naar
verhouding grote hoofd. De ogen zijn nog
gesloten.

Voortplanting

Vakantie

Toen we na een half jaar gewend
waren aan onze behuizing, werd het
tijd om voor nageslacht te zorgen.
Wij als veld- en woelmuizen leven op
zijn hoogst een paar jaar. Er zijn maar
weinig muizen die een natuurlijke
dood sterven. De mortaliteit door
de enorme hoeveelheid predatoren
is zeer hoog. Om de bevolking op
peil te houden moeten we ons snel
voortplanten. We zorgen voor een
stuk of drie worpen per jaar van zo’n
zeven jongen per worp.
Voor de kraamvrouwen hebben we
een appartement gereserveerd: de
kraamkliniek van onze wooneenheid.
Zodra er borelingen zijn wordt de
kraamvrouw met haar kinderen door
iedereen met rust gelaten.
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Als de huisbaas met vakantie gaat,
wordt ons de huur opgezegd.
Met angst en beven kijken we uit
naar deze datum. We worden dan
uitgezet in ons natuurlijk ecosysteem.
De zekerheden die we tot nu toe
hadden zoals voedsel, veiligheid
en mogelijkheden om ons voort te
planten worden ons bruut ontnomen.
Maar ja, in principe hebben wij een
fatalistische instelling: we kunnen ons
lot niet ontlopen.
Tekst en foto’s:
Leendert de Boer.

Boer Menno en de Mangalitsa’s
in het Hoevelakense Bos
Voorafgaand aan de zeer geslaagde
Nieuwjaarsreceptie in januari van dit jaar
(wat was het koud, hè?) werd er ook een
Nieuwjaarswandeling gehouden, waaraan zo’n
50 mensen meededen. Tijdens die wandeling
door het Hoevelakense Bos (onder leiding
van familie v.d. Klundert en Theo Post) kwam
men onderweg iets merkwaardigs tegen. Een
terreintje met daarop schapen die wat van
varkens hadden, of was het andersom, varkens
die op schapen leken? Omdat het tijd was om dit raadsel op te lossen, ging IVN
Nijkerk maar gewoon eens op bezoek bij de eigenaar van deze merkwaardige
beesten. Het bleken Mangalitsa’s te zijn.

Wie is nou die eigenaar van deze
merkwaardige beestjes?

Aan de Nijkerkerstraat nabij het
Hoevelakense Bos woont het gezin
van Menno (pappa, mamma en twee
kids). Menno is een zeer gedreven en
bevlogen jongeman, voormalig yuppie
uit Amersfoort met roots in Limburg.
Ooit een stropdassen-man en nu
een klompen-man. Ooit hotelschool
gedaan en een belangrijke functie
gehad in het entertainmentgebeuren
en nu helemaal gepassioneerd
wat betreft het boerenleven. En
bevlogen en gedreven?? Misschien
heeft hij het woord “bevlogenheid”
wel zelf uitgevonden. Hij kan uren
gepassioneerd praten over zijn
bezigheden, zijn drijfveren, zijn
dromen en zijn aanpak. Zijn droom:
iets doen met varkens, geweldig hoe
hij er achteraan is gegaan. En hoe zijn
Nijkerk Natuurlijk
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gezin achter hem staat en in het totaalplaatje meegenomen werd. Of andersom,
misschien nam zijn gezin hem juist wel mee in het totaalplaatje.
En is het varkens en kippen houden, naast zijn gezin entertainen, nou zijn
enige bezigheid ? Nee hoor, hij heeft ook nog een andere passie: oldtimers en
internationale rally’s. Dus enige keren per jaar is hij gewoon voor z’n andere
hobby in het buitenland en neemt de rest van het gezin de verzorgtaken over.
En dan denk je: zo, die is aardig bezig, maar nee hoor, dan gaat hij nog
vertellen over zijn opleiding tot biodynamisch veehouder, over zijn huidige
slagerscursus, over zijn speciale kippen (ja ja…de Sulmtaler, waar keizerin Sisi
zo dol op was, mits met Apfelmus natuurlijk).

Iets meer over deze speciale dieren

Menno wilde altijd al varkens houden, en ook kippen, en gewoon simpel
gelukkig zijn met zijn gezin. Hij heeft gekozen voor een varkenssoort pur sang,
de Mangalitsa. Een oervarken dat een harige wollige vacht heeft en dus, in de
witte variant, veel op een schaap lijkt.
De varkens (spekzwijntjes) zijn enerzijds geschikt vanwege hun speciale vlees
(60% vet en 40% vlees) en anderzijds voor het omploegen van landjes bij
derden. De mangalitsa’s vreten braamstruiken uit, eten de berenklauw, graven
de Japanse Duizendknoop aardig uit op zoek naar de dieperliggende wortels
en ze kunnen prima maisveldjes omploegen, waar dan geen groenbemesting
meer nodig is.

Obstakels

Als Menno over zijn varkensdroom vertelt, komt er van alles langs.
Problemen om een erkend varkensbedrijf te worden, vergunningen en
bestemmingsplannen, voergeld-constructies, stress-vlees, homeopathische
aanpak, mestrechten. En als hij erover vertelt, noemt hij ook gelijk de door hem
gevonden oplossingen en kansen op. Hoe ga je met tegenwerking om en hoe
draai je het om in je voordeel.
Heerlijk om de positiviteit van Menno te ervaren. Wij zouden zeggen: hij komt
er wel!

Milieubewustzijn

Het IVN moet natuurlijk ook weten in hoeverre Menno nu echt milieubewust
bezig is. En dus gaat Menno direct vertellen over dat een varken een prachtig
slow-farming- live heeft bij hem en dat het varken niet alleen voor vlees maar
ook voor de rest gebruikt wordt. Denk maar aan vet, schoensmeer, zeep en het
frituurvet dat je eruit kunt halen.
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Uitspraken/wereldbeeld

Menno heeft natuurlijk een aantal principe-ideeën die hij nastreeft en die ook
zeker wel IVN- waardig zijn. We noemen er een paar:
-- Is het welzijn van een dier hoog, dan is de kwaliteit van het vlees ook goed.
-- Zorg dat dieren stressloos blijven (ook bij het slachten).
-- Biologisch-dynamisch hoeft niet altijd beter te zijn (wel veel leuker).
-- Slow farming…het kost wat maar je krijgt er ook wat voor.
-- Een varken dat niet kan wroeten is geen echt varken meer.
Nou, we zouden nog even kunnen doorgaan met vertellen over Menno.
Over zijn tochten naar Oostenrijk waar hij veel leert over de dieren, over
inseminatieproblemen bij varkens als je het niet op natuurlijke wijze zou willen
laten doen, over het verschil tussen bio-aanpak en de gangbare aanpak, over
zijn kippen en over zijn voer-voorkeur.
Maar voor meer info kan je natuurlijk nog beter op zijn website kijken,
www.chicksandpigs.nl.
En… een reactie van Petra H. (fotowerkgroep IVN):
Sisi at nauwelijks kip, ze leed juist aan anorexia.
Ruud Verhoef
Nijkerk Natuurlijk
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Veren
Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn
er wel zoogdieren die haarloos zijn
maar vogels zonder veren ben ik nog
niet tegengekomen of het moeten de
pasgeboren nestblijvers zijn.
De oudste ‘afbeelding’ van een
dier met veren is de dinosaurus
Archaeopteryx, de zogenoemde
oervogel, als fossiel gevonden in
krijtgesteente. Vogels zijn de enige
dieren die veren dragen. Uit een
spreekwoord wordt bijvoorbeeld
duidelijk dat amfibieën geen veren
hebben: ‘Van een kikker
kun je geen veren
plukken’.
De mens is, lijkt het,
altijd afgunstig geweest
op vogels die kunnen
vliegen. We kennen
wel mensen met veren:
Indianen tooiden
zich ermee en nog
niet zo lang geleden
was het dragen van
struisvogelveren op
dameshoeden een mode
in onze westerse cultuur.
Zelfs onze koning
Willem-Alexander heeft
onlangs een hoed met
witte struisvogelveren
gedragen toen hij
in Engeland toetrad
tot de Orde van de
Kousenband…
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In ons land doen we het anders.
Bijvoorbeeld ‘Met pek en veren’.
Dat is een spreekwoord waarmee
wordt bedoeld dat iemand die zich
ernstig misdragen had met pek werd
ingesmeerd en vervolgens door
donsveren werd gerold en in die
toestand werd weggejaagd. Andere
bekende spreekwoorden met veren
zijn ‘Iemand een veer op zijn hoed
zetten’ wat betekent dat die persoon
geprezen wordt. En ‘Een veer laten’
betekent geld in een zaak verliezen.

Nijkerk Natuurlijk
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Er zijn heel wat veren die niets met
vogels te maken hebben. Iedereen
kent de overzetveren, boten die
een verbinding verzorgen tussen
twee oevers. En in de techniek zijn
er drukveren, trekveren en nog een
aantal met bijzondere toepassingen.
Veren genoeg zou je zo zeggen. Wij
houden het bij vogelveren.
Vogelveren zijn er in alle kleuren. De
soorten en maten worden verdeeld in
zes groepen, waarbij iedere groep een
functie heeft. En iedere veer van een
veergroep heeft een eigen structuur
en het gehele vogelverenpak heeft een
specifieke indeling.

De afbeeldingen met de teksten
maken naar mijn mening duidelijker
wat er bedoeld wordt dan vele
woorden. Als je nu een veer vindt
in het veld, dan kun je aan de hand
van het schema ongeveer zien waar
hij gezeten heeft en hem ook nog een
naam geven. Zo wordt vogelen nòg
leuker.
Arie van den Berg,
oud-voorzitter

Familiebedrijf sinds 1921

Uw juwelier voor
bijzondere sieraden met oog
voor eerlijke en natuurlijke
materialen.
Plein 13 in Nijkerk
033-2451521

Vakmanschap - Service - Kwaliteit
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Vereenvoudigde afbeelding van een slagpen.
Het vergrote detail laat zien, dat aan
weerskanten van de schacht “baarden” zitten
met vertakkingen, die men baardjes noemt.
Hiervan vertonen sommige haakjes, die de
baardjes met elkaar verbinden (b en h). Op
deze wijze wordt de vlag een samenhangend
geheel. Naar Jakobs, veranderd.

Burgerparticipatie
en burgerinitiatief
Waardplanten en
drachtplanten

Een waardplant is een plant
waar rupsen van leven.
De dagpauwoog, de kleine
vos en de Spaanse vlag
zetten hun eieren af op de
grote brandnetel. Het
icarusblauwtje zet zijn
De helft van dit schouwpad is ingezaaid met waardplanten
en drachtplanten. Er groeit veel zuring. Het is de
eieren af op rolklaver.
waardplant voor vuurvlinders.
Sommige vlinders zijn
niet zo kieskeurig wat de
insecten, en ze ruiken heerlijk, vooral
drachtplant betreft.
Een drachtplant levert stuifmeel en
‘s avonds. De kogeldistel (Echinops
nectar voor bijen. Een van de meest
ritro) is ook favoriet; die trekt vooral
bekende drachtplanten is de Buddleja
veel hommels.
of vlinderstruik.
In de herfst zijn de herfstasters en de
hemelsleutel belangrijk voor insecten.

Het hele jaar door bloemen

Het is belangrijk dat er het hele jaar
door insectenbloeiers zijn.
In het vroege voorjaar bloeien
krokussen, speenkruid, bosanemoon,
winterakoniet en dergelijke. (Toen ik
dit voorjaar voor de zoveelste keer de
Keukenhof bezocht viel het mij op dat
er bij die miljoenen tulpen geen enkel
insect te zien was. Tulpen zijn er dus
alleen voor het mooi).
In het voorjaar bloeien koekoeksbloem, daslook, lievevrouwenbedstro,
salomonszegel en dergelijke.
De zomer is wat bloemen betreft voor
de meeste mensen geen probleem.
Zelf ben ik dol op allerlei soorten
floxen; ze bloeien lang, trekken veel

Onderzoek

Achter ons huis bevindt zich een
schouwpad van 80 x 6 meter. Tot onze
grote verrassing heeft de gemeente
besloten dit stukje land te laten
inzaaien met insectenbloemen. Eerst
moet er echter onderzoek gepleegd
worden. De grondsoort wordt in
het laboratorium onderzocht. Welke
insectenbloemen (drachtplanten en
waardplanten) doen het goed op deze
grondsoort? Het schouwpad ligt nogal
hoog boven de grondwaterstand, dus
de grond droogt snel uit. Is er veel
zon of veel schaduw?
Entomologen moeten worden
geraadpleegd.
Nijkerk Natuurlijk
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Deze houtsingel is in cultuur gebracht. Hier groeiden aanvankelijk alleen maar brandnetels.
Weinig biodiversiteit dus. Tussen de tegels groeien allerlei soorten sedum. Als deze plant gaat
bloeien komen hier allerlei soorten insecten op af. Ook groeit hier de bosaardbei en tijm. Deze
soorten worden ook wel tredplanten genoemd. Ze kunnen betreden worden zonder dat er schade
aan de plant wordt toegebracht.

Mogelijkheden

In onze buurt zijn nog veel
meer mogelijkheden voor het
diervriendelijk maken van
houtsingels, bermen en schouwpaden.
Er zullen vast mensen zijn van het
IVN, Groei & Bloei, het KNNV,
Milieuzorg en andere instanties die
van een stukje houtsingel, schouwpad
of berm een schitterend stukje natuur
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kunnen maken, in samenspraak met
de gemeente.
Het geeft veel voldoening een mooi,
diervriendelijk stukje natuur te
creëren en te helpen het in stand te
houden.
Tekst en foto’s:
Leendert de Boer.
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