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LANDGOEDWANDELING SONSBEEK
Ga op zaterdag 2 november mee met de landgoedwandeling Sonsbeek en Zypendaal in Arnhem.
Het gaat om prachtige landgoederen, die oprijzen langs de glooiende zuidrand van het Veluwe
plateau. Vanaf de hoogte ontspringen vanuit de
sprengenbronnen de waterlopen, die romantisch worden geleid door de landgoederen heen. Het landgoed
herbergt een unieke ijskelder, die ooit als een soort
koelkast diende voor de adellijke familie, die in de
mooie huizen woonde, maar die nu een natuurlijke
functie vervult. Speciaal voor deze wandeling wordt de
ijskelder opengesteld en mogen we die van binnen
bezichtigen!
Ook herbergen
Sonsbeek
en Zypendaal waardevolle unieke bomen. We bezoeken de mysterieuze, bijna dikste kastanjeboom van Nederland en
de hellingbossen met beuken, die nu in een kleurig
herfstkleed getooid staan. We ontdekken hoe er in de
wereld van bomen er onderling gecommuniceerd wordt
door middel van het ‘Wood Wide Web’…. Kortom: een
aanrader wanneer je van de herfst wilt genieten!
Verzamelen: om 13.00 uur bij het parkeerterrein De Vetkamp in Barneveld.
Terugkeer: rond 16.30 uur.
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduijn.
Voor meer informatie: Daan Kuiper (0342-417810).

IVN 60 JAAR IN 2020: MARKER WADDEN
In 2020 bestaat IVN 60 jaar. Om dat te vieren willen we in 2020 met geïnteresseerde leden en
donateurs een bezoek brengen aan de Marker Wadden. Er zal een eigen bijdrage gevraagd gaan
worden. We onderzoeken nu nog of we met eigen vervoer (zoveel mogelijk carpoolen) of met een
bus naar Lelystad gaan.
De exacte datum is nog niet bekend, maar de planning is mei/juni 2020. Mocht je interesse hebben, geef het dan al even door (via: pr@ivn-barneveld.nl). Later volgt er meer informatie.

FOTOTENTOONSTELLING IN PUTTEN
De IVN natuurexpositie ‘Gevleugelde Natuur’ is vanaf nu te bewonderen in Putten. Zoals al in eerdere nieuwsbrieven is aangegeven hebben de fotografen de meest uiteenlopende vogels en insecten in hun specifieke biotoop, zoals bos, polder, water, riet en flora ‘op de gevoelige plaat’ vastgelegd. Met deze expositie wordt de natuur dichter bij de mensen gebracht. Van roofvogels tot libellen en vlinders zijn te zien.
Mocht je de expositie nog niet bezocht hebben, dan is dit je laatste kans dit jaar. Nog tot en met
20 december is de expositie in Putten te bezoeken (in de Praktijk voor Tandheelkunde, Kelnarijstraat 20). De expositie is alle dagen vrij toegankelijk op maandag t/m donderdag van 8.00 – 17.30
uur en vrijdag van 8.00 - 12.00 uur.

REALISEREN NATUURLEERPAD OP CAMPING
Een campingeigenaar in Renswoude/Barneveld heeft interesse om een natuurleerpad met spelelementen te gaan realiseren. Deze camping beschikt over een mooi stukje bos.
Twee actieve IVN-ers (van afdeling Ede) – Rob en Ria van de Bor – zijn door deze campingeigenaar benaderd om mee te denken in de ontwikkeling van dat natuurleerpad. Zij zijn nu op zoek
naar een paar mede creatieve mensen die dit traject willen ingaan (samen Rob en Ria én de camping). Het natuurleerpad wordt voor iedereen toegankelijk.
De planning is om eind oktober een bijeenkomst op de camping te plannen. Mocht je interesse
hebben om hieraan deel te nemen en meer informatie willen hebben? Neem dan contact op met
Rob en Ria van de Bor. Dit kan via e-mail: r.van.de.bor@ziggo.nl of telefonisch: 0318 573489.

NACHT VAN DE NACHT
Nacht van de Nacht is dit jaar op zaterdag 26 oktober. Dit jaar organiseert IVN Barneveld geen
activiteit in het kader van Nacht van de Nacht. In de omgeving zijn wel de nodige activiteiten.
In Arnhem kun je met gidsen van IVN Natuur-educatie Arnhem naar het park Meinerswijk. Hier
wordt aandacht besteed aan de overvloed van licht in de nacht en de gevolgen voor de natuur. Zie
de website https://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/ voor waar welke activiteiten plaatsvinden.

NAJAARSLEDENVERGADERING – BIOLOGISCH BOEREN
Tijdens de najaarsledenvergadering van het IVN op 15 oktober heeft IJsbrand Snoeij van biologisch boerderij ’t Paradijs de leden bijgepraat over “Hoe, wat en waarom van biologische boeren”.
Dit was een erg interessante lezing. Biologisch is een oplossing voor veel van de maatschappelijke
uitdagingen van onze tijd, zoals biodiversiteit, gezondheid en klimaatverandering. Bewustwording en
bewustere keuzes maken voor ecologische of biologische goederen kan helpen. Als ergens de vraag
van toeneemt zal het aanbod vanzelf volgen.

LANDELIJKE SOVON DAG
Op 30 november 2019 is de landelijke dag van SOVON in Ede (https://www.sovon.nl/nl/ld). Het is
een jaarlijks evenement voor alle vogeltellers en andere actieve natuurliefhebbers in Nederland.
Het is een dag vol lezingen en meer dan 80 stands met o.a. boeken, reizen en vogelorganisaties
uit heel Nederland. Er zijn heel veel leuke lezingen en workshops, waaronder:
- de eerste broedvogels van de Marker Wadden;
- nachtegalen: de duinen zitten vol;
- onverwachte aanpassingen in broedgedrag als reactie op klimaatsverandering;
- toekomst voor stadsvogels.

KOMENDE ACTIVITEITEN IVN BARNEVELD
De wandeling op 2 november is de laatste wandeling die dit jaar gepland is. In 2020 volgen er
nieuwe activiteiten. Er zijn al een aantal wandelingen in 2020 gepland! Daarnaast zal in 2020 de
natuurgidsenopleiding starten (september 2020 is de planning). Als er hierover meer bekend is,
wordt dit gecommuniceerd.
En op 2 november is het ook de landelijke natuurwerkdag. Zie de volgende site:
https://www.natuurwerkdag.nl/locaties/ voor locaties waar je buiten in de natuur kunt werken.

