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Drukkerij Perfekt ¼
Romijn Boekhandel ¼
Bloemenhal Chloris ¼
Vinkenborg Parket ¼
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IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor
een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur
in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren
hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk de natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden in vele vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier thema’s:
Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is er van overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de
natuur duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!
U kunt IVN Barneveld steunen door donateur of lid te worden; donateurs
dragen minimaal € 12,-- per jaar bij, leden betalen ten minste € 24,-- per
jaar.
Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

Natuurlijkerwijze, herfst 2019

3

Van de voorzitter
In mijn vorige ‘Van de voorzitter’ heb ik aandacht gevraagd voor het
plaatsen van o.a. ingezonden stukken namens IVN of als IVN-lid. Hier
heb ik een paar reacties op gekregen en het lijkt me goed om daar
nog een toelichting op te geven.
Als IVN zijn we, in tegenstelling tot bijv. de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, geen politieke belangenvereniging. We zijn een vereniging van natuurvrienden met een educatieve taak. Naast onze eigen belangstelling voor (delen van) de natuur willen we dat ook graag overdragen. We doen dit d.m.v.
excursies, cursussen en het werk voor de scholen. Dat is de mooie taak die we
binnen de Barneveldse kernen hebben.
Waarom besteed ik hier nu weer aandacht aan? Ik doe dat omdat we merken
dat het bestuur, maar ook individuele leden, steeds meer naar hun mening
wordt gevraagd over windmolens, kappen van bomen voor woningen, rondwegen, enz. enz. Als bestuur zijn we daar erg terughoudend in, omdat er ook
binnen de groep van leden verschillende ideeën en belangen zijn. Niet iedereen denkt overal hetzelfde over en daar moeten we als vereniging rekening
mee houden. Als persoon mag je natuurlijk altijd je mening geven, maar niet
namens ons allemaal onder verwijzing naar IVN.
Het voorgaande betekent echter niet dat we nooit ergens op reageren. We
hebben, samen met anderen, de gemeente gewaarschuwd voor de nadelige
gevolgen van bomenkap t.b.v. van een snelfietspad langs het Schaffelaarse
bos. Dit heeft geleid tot een aanpassing met minder gevolgen voor de vogelstand. Verder hebben we gepleit voor een verbod van het te pas en te onpas
oplaten van grote aantallen ballonnen. Dit neemt de gemeente mee in haar
beleid voor het terugdringen van plastic afval. Een recente actie is het verzoek
geweest om de bermen van bestaande en nieuwe rondwegen in te zaaien met
bloemen die insecten en vogels aantrekken.
Volgens mij is dit een mooi voorbeeld van hoe we als vereniging onze verantwoordelijkheid nemen zonder een bepaald belang, met uitzondering van het
natuurbelang, te dienen. Zonder dramatisch te willen doen, blijkt dat namelijk
meer en meer een belang te zijn dat we in de gaten moeten houden. Barneveld wil groeien in inwonersaantal. Dat zal ongetwijfeld ten koste gaan van
diverse leefgebieden. Educatie is dan een goed middel om de mensen te laten
zien dat natuur in al zijn facetten een belangrijke factor is voor de leefbaarheid binnen de woonomgeving. Er blijft nog veel te doen.
Rien Brand, voorzitter
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Buitenactiviteiten 2019
Alle wandelingen vertrekken vanaf de parkeerplaats Vetkamp, Stationsweg, 3772 VH Barneveld tegenover landgoed Schaffelaar en/of
vanaf Bethabara, Van den Berglaan 79, 3781 GE Voorthuizen, tenzij
anders vermeld.
Leden en donateurs van IVN Barneveld en kinderen t/m 12 jaar
mogen gratis mee, anderen betalen € 3,50 per persoon.
Deelname is geheel op eigen risico.

Zaterdag 19 oktober – PADDENSTOELEN IN HET SCHAFFELAARSE BOS
13.30 uur, parkeerterrein landgoed De Schaffelaar, Barneveld
Gidsen: Evert van den Berg, Klazien Koppelaar en Jan van Middendorp
Zaterdag 2 november – LANDGOEDWANDELING SONSBEEK
13.00 uur Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduijn

Rabo ClubSupport
“Samen vieren we de winst!” zegt de Rabobank, “Clubs, stichtingen
en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij
verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten
talenten. Van jong en van oud.
Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze
winst (voor 2019 is een bedrag van € 200.000,- gereserveerd) in clubs en
verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben
er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel en voeren
hier campagne voor om zo veel mogelijk stemmen te winnen van onze
17.000 leden. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard.”
IVN Barneveld wil de akoestiek in haar afdelingsruimte graag verbeteren
maar dat kost een paar centjes! Daarom: “Mag IVN Barneveld ook dit jaar
weer op u rekenen?” U kunt tot 11 oktober stemmen. Zeker weten dat het
bestuur uw steun waardeert.
Natuurlijkerwijze, herfst 2019
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Ledenvergadering
Het bestuur van IVN Barneveld nodigt de leden uit voor de najaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 15 oktober a.s. in
IVN Natuureducatiecentrum Barneveld, Stationsstraat 2C, 3771 VH
Barneveld. Aanvang 19.30 uur.

Agenda
1.

Opening door Rien Brand, voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Mededelingen

4.

Verslag van de Voorjaarsledenvergadering d.d. 16 april jl. (zie pag. 26 van
dit nummer)

5.

Vaststellen begroting 2019
Leden ontvangen deze begroting via e-mail

6.

Publieksactiviteiten 2019

7.

40 Jaar Scholenwerkgroep Barneveld

8.

Bestuursverkiezing.
- Angelique Overbeek is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur zoekt
nog een kandidaat, leden worden uitgenodigd te reageren.
- Ivonne Pater is verkiesbaar in de vacature van Jolanda Denekamp.
- Martien Bakkenes en Rien Brand zijn aftredend en herkiesbaar voor
een tweede periode. Dit drietal is bereid een benoeming aan te nemen.
Tegenkandidaten kunnen door minimaal vijf leden worden voorgedragen. Zo’n voordracht moet uiterlijk vijf dagen voor de vergadering schriftelijk of via e-mail bij het bestuur worden ingediend en vergezeld gaan
van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij een benoeming zal aanvaarden (statuten art. 9.5).

9.

Rondvraag

10. Sluiting van de vergadering
11. Pauze

12. IJsbrand Snoeij van de biologische boerderij ’t Paradijs, praat ons bij over
“Hoe, wat en waarom van biologische boeren”
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Advertentiepag. 2 – kleur

Hoving ¼
Susanne Reusink 1/4
Fit 20 ½
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Biologisch centrum 40 jaar
“Voor u ligt de lesbrief Als de blaadjes vallen…”. Zo begint de voorzitter van de voorbereidende werkgroep van de natuureducatieve
projecten in de gemeente Barneveld zijn voorwoord in de nieuwe
lesbrief. Veertig jaar geleden (september 1979) heette de eerste les
van ons toenmalig Biologisch Centrum ook zo. In dit jubileumjaar
leek het ons leuk hetzelfde thema nog eens voor en met de leerlingen
te behandelen.

In het voorjaar van 2015 dreigde er sluiting van het Biologisch Centrum, maar inmiddels draait het weer volop in het Schaffelaarse Bos

Natuureducatie - Natuuronderwijs is een vak dat pas goed tot zijn recht
komt als er werkelijk contact met de natuur kan worden gelegd. In een
gewoon schoollokaal is dat vaak niet mogelijk. Aanschouwelijk onderwijs
wakkert het enthousiasme van de leerlingen aan en zal het contact met
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de natuur in belangrijke mate versterken. In onze moderne, gejaagde samenleving ontbreekt dit maar al te vaak. Toch is het van groot belang dat
een opgroeiend kind contact heeft met de planten- en dierenwereld om
zich heen. Ons voormalig Biologisch Centrum (thans IVN Natuureducatie
Barneveld) biedt hiervoor een goede gelegenheid. Hier kan de eigen leerkracht op zijn/haar eigen wijze en met inbreng van eigen visie op alles wat
leeft en groeit de lessen biologie meer inhoud geven.
Duurzaamheid - Elk jaar nemen we ook een onderwerp op in de lessen,
dat te maken heeft met duurzaamheid. Zo proberen we de leerlingen ook
bewust te maken van hun verantwoordelijkheid in de omgang met onze
natuur.
De werkgroep - Het Biologisch Centrum was veertig jaar geleden een gezamenlijk initiatief van de gemeente Barneveld, alle basisscholen in de gemeente, de toenmalige Praktijkschool Barneveld en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (I.V.N. afdeling Lunteren/Barneveld). Momenteel is vooral IVN Barneveld de drijvende kracht achter deze vorm van onderwijs. Een voorbereidende werkgroep, waarin de scholen, IVN en de beheerder (Cees Klomp) zijn vertegenwoordigd, stelt de lesprogramma’s op
en zorgt voor de inrichting. De werkgroep Scholen Barneveld van IVN Barneveld zorgt voor de planning en verwelkomt en begeleidt de groepen
leerlingen, die het centrum bezoeken.
De omgeving - De omgeving van landgoed “De Schaffelaar” vormt een
prachtig natuurlijk decor voor het hele gebeuren in ons Natuureducatiecentrum. Als het mogelijk is, gaan we voor opdrachten dan ook graag met
de leerlingen naar buiten.
Veertig jaar Biologisch Centrum / IVN Natuureducatie Barneveld - Dit
jaar bestaat het Biologisch Centrum dus veertig jaar. Nog steeds is de
animo van de scholen groot om er eens per jaar met de leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 naar toe te komen. En de leerlingen zijn heel enthousiast!
Veel ouders, die voor de begeleiding meekomen, vertellen ons nu verhalen over hoe het was, toen zij er als kind heen gingen met de klas.
We hopen dat dit enthousiasme mag blijven en dat we nog lang een Natuureducatie Centrum in Barneveld zullen hebben.
Peter van Harten, voorzitter voorbereidende werkgroep
Natuurlijkerwijze, herfst 2019
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Zonder OV-kaart op Barneveld-Noord
Begin september werd ik getipt dat op NS-station Barneveld-Noord
zich een kleine populatie vierpotige zwartrijders zou ophouden.
Het was een zonnige dag en omstreeks 4 uur ’s middags
fietste ik naar Barneveld-noord. M’n tipgever liep daar
ook al en wees met gestrekte arm naar een ruime kier
naast een verzakte steen en riep met luide stem voordat ik goed en wel op het perron stond: “Hier zit er een.
En daar ook”. Ik zag eerst niets. De vermoedelijke zwartrijder had zich verstopt maar na enige tijd kwam zijn kopje tevoorschijn en gluurde hij of zij
over het randje. Het duurde niet zo heel lang of het beestje maakte aanstalten helemaal uit de spleet te kruipen.
Passerende reizigers deden hem echter weer snel op zijn schreden terugkeren. Die reizigers keurden overigens het dier in het geheel geen blik
waardig of zij waren al zo gewend aan het voorkomen van deze ‘verstekelingen’ dat ze er geen acht meer op sloegen. Sommige exemplaren hadden gekozen voor de directe omgeving van een van de metalen palen. De
ruimte er onder bood een prima schuilplaats bij gevaar.

Met het wat geduld duurde het niet zo lang voordat we er meer zagen en
konden vaststellen dat het om levendbarende hagedissen ging. We zagen
volwassen exemplaren maar ook een aantal jonge dieren. Al met al huizen
er daar zeker een stuk of vijftien. Er was ook een exemplaar die zijn staart
al eens verloren had,
wat te zien
is aan de
dikke maar
korte staart.
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Het was interessant om te zien hoe de hagedissen profiteerden van de
zonnewarmte. Zodra ze zich niet meer bedreigd voelden, spreidden ze
hun ribben waardoor het lichaamsoppervlak dat beschenen werd door de
zon groter werd. Ook spreiden ze hun poten en drukten de buik tegen de
opgewarmde bestrating. Hagedissen zijn immers reptielen en zogenaamd
koudbloedige dieren, net zoals slangen, amfibieën en vissen. Een betere
omschrijving zou zijn: dieren met een lichaamstemperatuur die afhankelijk is van de omgeving. Maar ja, dat is nogal een hele mondvol.

Levendbarende hagedissen krijgen, zoals de naam al zegt, levende jongen. Na een draagtijd van ongeveer tien weken worden de jongen gewoonlijk eind juli / begin augustus afgezet: de jonge dieren bevrijden zich
direct na de eiafzet uit hun vliezige schaal. Dit wordt wel eierlevendbarend
genoemd. Deze hagedissensoort is op vele plekken aan te treffen, maar
heeft voorkeur voor heidegebieden, hoogvenen en open bossen, vooral
op dichter begroeide, wat vochtige plaatsen (zoals overgangen tussen bos
en heide). Dit lijkt wat in tegenspraak met de op het station aangetroffen
situatie, maar de dichte begroeiing direct naast de bestrating biedt blijkbaar voldoende (lucht)vochtigheid. De soort komt vooral voor op de zandgronden van Oost-, Midden- en Zuid-Nederland.
Toch leuk, zulke zwartrijders!
Hans Boland

Natuurlijkerwijze, herfst 2019
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Elk vogeltje eet zoals het gebekt is
Het is nu zo ongeveer wel gedaan met de warme aanloop naar de
winter, dus de vogels kunnen inmiddels wel wat extra calorieën
gebruiken. Elk soort heeft zo zijn eigen voorkeuren. Wil je veel
verschillende soorten vogels in de tuin, voer dan gevarieerd, op
uiteenlopende plaatsen en voor elke soort wat wils.
Mussen, vinken, groenlingen - Dit zijn de echte zaadeters, met een forse
snavel om zaden en pitten te kraken. Voer ze zaden, allerlei granen, mais,
zonnebloempitten, onkruidzaden en pinda’s. Strooi het voor ze op de
grond, of op een voedertafel. Veel van deze zaadeters overwinteren in
groepen en ze wijzen elkaar de weg naar voedzame hapjes.
Roodborst, winterkoning en heggenmus - Voor deze insectenetertjes is
het wat behelpen in de winter. Heel blij zijn ze met (gevriesdroogde) meelwormen, maden en larven. Ook een fijn zaadmengsel of ongekookte havermout of wat broodkruimeltjes zijn geschikt. Leg het voer op wel tien
beschutte plekjes op de grond in de tuin en geef niet in één keer heel veel,
maar herhaaldelijk een klein beetje. Ze rommelen namelijk wel een paar
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keer per dag de tuin door en volgen dan een soort ‘voedselroute’ van kansrijke plekjes.
Mezen - Deze ware acrobaten zijn in iedere tuin wel te vinden. Hang eten
voor ze in de boom: pindaslingers, vetbollen en kokosnoten aan een touwtje. Ze zijn echter ook te porren voor zonnebloempitten of een mix van
zaden in de voedersilo of in een voerhuisje. U kunt vetbollen en pindaslingers natuurlijk ook heel leuk zelf maken met de (klein)kinderen.

Lijsterachtigen en spreeuwen - Merel, zanglijster, kramsvogel, koperwiek en spreeuw eten in de winter graag rotte appels of peren en krenten
of rozijntjes. Maar ze lusten ook zoutloze etensresten en vetbollen. Ze zijn
helemaal niet kieskeurig. Ze kunnen wel erg concurrerend zijn, dus maak
drie of vier voerplekken op de grond.
Meer informatie over vogels voeren is te vinden op de website van Vogelbescherming Nederland
Jeanet van Zoelen,

Natuurlijkerwijze, herfst 2019
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Adv.pag. 3 - kleur

Barneveldse brillenwinkel ¼
DA drogist ¼
Meesters in led ½

14

IVN Barneveld

Rode kelkzwam en de Krulhaarkelkzwam
Kelkzwammen behoren tot de bekendste winterpaddenstoelen vanwege hun bonte verschijning. In Europa komen vier soorten kelkzwammen voor, waarvan twee in Nederland, namelijk de Rode kelkzwam en de Krulhaarkelkzwam. Deze twee soorten zijn in het veld
echter niet met zekerheid van elkaar te onderscheiden.
 Krulhaarkelkzwam
Omdat de rode kelkzwam (Sarcoscypha
coccinea) waarschijnlijk minder vaak en
op andere plaatsen voorkomt dan de
krulhaarkelkzwam (Sarcoscypha austriaca) is een juiste naamgeving gewenst.
Helaas is het zo dat deze twee soorten in
het veld met het blote oog niet met zekerheid uit elkaar te houden zijn. Volgens
de literatuur zou de kleur van de krulhaarkelkzwam meer purperrood moeten
zijn en de rode kelkzwam meer bloedrood. In de praktijk is dit verschil een
bron van vergissingen gebleken.
Sommigen beweren dat je het kunt zien aan de soort dood hout waarop
de kelkzwammen worden aangetroffen. Het is namelijk door onderzoek
duidelijk geworden dat de rode kelkzwam een voorkeur heeft voor dood
hout van es, iep en beuk, terwijl de krulhaarkelkzwam
meer op dood esdoorn- en
elzenhout voorkomt. Soms
kunnen beide soorten op wilgenhout of op hout van de
hazelaar worden aangetroffen.

 Rode kelkzwam

Natuurlijkerwijze, herfst 2019
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De manier van determineren om aan de hand van het soort hout waarop
ze groeien aan te nemen om welke soort het gaat, is wetenschappelijk niet
geaccepteerd. Professionals weten dat vele soorten paddenstoelen het
niet zo nauw nemen met de boom- of houtsoort waar ze normaal gesproken op thuis horen en dat uitzonderingen te vaak de regel bevestigen. Ook
komt het vaak voor dat de houtsoort waarop de kelkzwammen zitten niet
meer zo goed is te herkennen door de staat van verrotting. Hier kan alleen
de microscoop nog uitkomst brengen. Omdat het uitsluitend om bovengenoemde twee soorten gaat kan worden volstaan met slechts enkele duidelijke hoofdkenmerken.
Rode kelkzwam
Sporen 27 - 43 x 11 - 14 micrometer met weinig ingedeukte of afgevlakte
toppen. Meestal een afgeronde top. De zogenaamde haren aan de buitenkant van de kelk zijn wat bochtig maar krullen niet.

Sporen van de rode kelkzwam

Haren aan de buitenzijde
van de kelk van de rode
kelkzwam

Krulhaarkelkzwam
Sporen 26 - 40 x 12 - 15 micrometer met veel ingedeukte, afgevlakte of
naar binnen gebogen toppen. De zogenaamde haren aan de buitenkant
van de kelk zijn gebogen en vaak spiraalvormig gekruld.
Alleen met microscopisch onderzoek kunnen de verschillen tussen de
rode kelkzwam en de krulhaarkelkzwam duidelijk worden gezien. Voor leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging is het zelfs verplicht om
een kelkzwam microscopisch te determineren om de vondst gevalideerd
te krijgen!
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Sporen van krulhaarkelkzwam

Haren aan de buitenzijde van de
kelk van de krulhaarkelkzwam

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto’s kelkzwammen: Julius van de Broek
Foto’s sporen en haren: Martijn Oud

Trekkertrekwedstrijden afkoppelen
De kop dekt niet helemaal (eigenlijk: helemaal niet) de lading van
onderstaande bijdrage maar ik wil het even hebben over het afkoppelen van hemelwaterafvoeren (zoals regenpijpen officieel heten) en
wedstrijden met zware tractoren.
Om met het laatste te beginnen: Tot mijn grote verbazing kreeg ik op 14
september jl. een foto van ‘Brullende tractoren in Otterlo’ onder ogen. Ik
citeer: “Otterlo/Wekerom – De gehele Nederlandse top van alle Truck- en
Farmstockklassen meldden zich vrijdag in Otterlo voor het Nederlands
kampioenschap Tractorpulling. (…) De wedstrijd wordt verreden op het
terrein aan de Lange Heideweg tussen Otterlo en Wekerom.”
Dat voor zo’n evenement in deze tijd een vergunning verleend wordt, gaat
mijn petje te boven. Ik neem tenminste aan dat zoiets vergunningplichtig
is. Dergelijk tractorgeweld gaat altijd gepaard met veel lawaai, een forse
uitstoot van fijnstof en nog veel meer stinkende uitlaatgassen. En dat in
een tijd dat door de Raad van State, de hoogste rechter in ons land, allerlei
veel nuttiger projecten en plannen (in elk geval voorlopig) zijn stil gelegd
Natuurlijkerwijze, herfst 2019
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door de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof. Stikstofneerslag
in natuurgebieden zoals o.a. De Hoge Veluwe, waar heb je het over?
Begrijpt u het? Ik niet.
Van een heel andere orde is de
inspanning van het Barneveldse gemeentebestuur om u
en mij er door middel van een
mogelijk toe te kennen geringe
subsidie toe te bewegen de regenpijpen af te koppelen van
de riolering en zo het regenwater in de voor- dan wel achtertuin te laten wegsijpelen. Een
nobel streven naar mijn idee.
Na meerdere droge jaren is de grondwaterstand nogal gedaald en heeft
dringend aanvulling nodig. Laat dus dat beetje regen dat we afgelopen
zomer gehad hebben, maar in de grond wegsijpelen. Maar wat zie ik, sommige bewoners zijn wel erg creatief om een beetje water in hun tuin te
voorkomen. Heeft de woningbouwer al een fraai gootje van de regenpijp
naar de stoep aangelegd, waardoor het water nauwelijks de kans krijgt
tussen de minimale voegen van
het betonnen gootje in de grond
te dringen, koppelen sommige
woningeigenaren nog weer een
stuk pijp aan hun hemelwaterafvoer om het regenwater maar direct via de stoeptegels naar de
straat, en dus naar de riolering,
af te voeren. Anderen maken
een vernuftig ondergronds systeem van regenpijpen met hetzelfde resultaat.
Maar dat is toch niet de bedoeling? Door zulke technische hoogstandjes
van waterbouwkundige werkjes wordt het doel niet bereikt. Nee beste
mensen, zo moet het niet!
Wout Loper
18
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Grove den en douglasspar niet gegroeid
Door de droogte in 2018 heeft de groei van de grove den en
douglasspar in Nederland nagenoeg stilgestaan. Er worden door
Wageningen University & Research (WUR) proefprojecten uitgevoerd
om bossen bestendiger te maken voor een veranderend klimaat.
Geen CO2-opname - Bomen moeten groeien om te blijven leven. Ze
groeien door nieuwe houtvaten aan te maken om water te transporteren.
Stilstand in groei betekent dat bomen geen CO 2 meer opnemen en, bij
langdurig aanhoudende droogte, dood zullen gaan. De groei is te meten
met een dendrometer: een sensor die met een band om de boom bevestigd wordt en de omtrek van de stam meet. Elk uur slaat de sensor een
meting op, met een nauwkeurigheid van minder dan een micrometer.

De omtrekgroei van de douglasspar in het bosreservaat ‘t Leest. De
blauwe lijn geeft de gemiddelde omtrekgroei over de periode 2015-2017,
de rode lijn de omtrekgroei in 2018. De totale groei in 2018 ligt significant
lager dan in de drie voorgaande jaren.
Natuurlijkerwijze, herfst 2019
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Dendrometer onderzoek - In 2008 heeft Wageningen Environmental Res earch honderd van
deze dendrometers geïnstalleerd bij grove dennen, beuken, zomereiken en douglassparren,
verspreid over Nederland. Gegevens uit 2018 laten zien dat de grove den en de douglasspar in
dat jaar nagenoeg niet gegroeid zijn. De totale
groei afgelopen jaar lag significant lager dan in de drie voorgaande jaren.
“Eén jaar van droogte hoeft nog geen grote gevolgen te hebben voor deze
bomen,” vertelt onderzoeker Bas Lerink. “Bij twee of drie achtereenvolgende jaren van droogte kunnen de bomen in de problemen komen.”
Bos van de toekomst - Nederland heeft ongeveer 112.000 hectare grove
den, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. WUR voert op dit moment
pilots uit waarbij deze bossen worden gerevitaliseerd door middel van het
aanplanten van boomsoorten die beter passen bij het veranderende klimaat. Het doel van de revitalisering is om het bos weerbaarder te maken
en van een laag- naar een hoogproductief bos te gaan. Ook wordt geëxperimenteerd met verschillende boomsoorten en beheermaatregelen.
Gert-Jan Nabuurs en Bas Lerink, Wageningen Environmental Research

Vuursalamander uitgestorven?
Sinds 2008 is de populatie van de vuursalamander, de enige landsalamander in ons land, schrikbarend afgenomen. In 2013 bleek dat
een schimmel hiervan de oorzaak is. Deze schimmel vreet de huid
van vuursalamanders weg, wat tot de dood leidt.
De opvallend geel-zwart getekende vuursalamander bereikt in Zuid-Limburg de noordwestelijke grens van zijn verspreidingsgebied. Het dier
wordt maximaal 20 cm groot en leeft daar in vochtig hellingbos (met
vooral beuk) waarin ook bronbeekjes voorkomen. In Limburg zijn nog
twee geïsoleerde natuurlijke populaties: het Bunderbos en het Vijlenerbos. Op de Putberg is de soort geïntroduceerd.
20
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Foto: Jelger Herder
Batrachochytrium salamandrivorans - Vanaf 2008 zijn dode vuursalamanders gevonden. Doordat vanaf 1977 de soort gemonitord was, werd
duidelijk dat in het Bunderbos het aantal sterk afnam. Ook op de twee
andere vindplaatsen was dat het geval. In 2014 was de populatie ten opzichte van 1977 met maar liefst 99% terug gelopen! In 2013 bleek dat de
schimmel Batrachochytrium salamandrivorans letterlijk de huid van de
salamanders wegvreet. Ook andere salamandersoorten zijn gevoelig voor
deze schimmel, die waarschijnlijk via de handel in amfibieën vanuit OostAzië in Europa is terecht gekomen. In de natuur zal het waarschijnlijk niet
mogelijk zijn deze schimmel te bestrijden doordat het ingekapselde sporen vormt waardoor de soort ook zonder een gastheer kan overleven.

Hoe is de situatie nu? - In het Bunderbos zijn in de periode 2013-2017
acht routes gemonitord op het voorkomen van amfibieën. De vuursalamander is er nog wel aanwezig maar met zeer lage aantallen. Het aantal
larven van de vuursalamander was in 2017 vergelijkbaar met 2016 maar
lager dan in 2015. Het relatief grote aantal subadulten (het laatste stadium
voor de volwassenheid) kan verklaard worden doordat volwassen vuursalamanders meer en intensiever contact met elkaar hebben. Hierdoor is de
overdracht van de schimmel en de sterfte groter in deze groep. De afname
van het aantal larven komt misschien doordat met zware regenval larven
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wegspoelen en bronbeekjes dichtslibben, zodat die niet meer als voorplantingswater gebruikt kunnen worden.
In het Vijlenerbos zijn sinds 2013 geen volwassen vuursalamanders meer
aangetroffen. In 2017 werd nog een klein aantal larven gevonden maar
het voortplantingswater is niet optimaal. Ondanks dat is er in 2018 een
volwassen vuursalamander gezien. Dit dier was niet besmet door de
schimmel.
Op de Putberg werd in 1994 de geïntroduceerde populatie vuursalamanders ontdekt. Het maximum aantal dat er werd waargenomen was 15. Na
2010 zijn op de Putberg geen vuursalamanders meer gezien
In het Bunderbos is de schimmel in de periode 2010 t/m 2015 aangetoond. In de twee daarop volgende jaren werd de schimmel niet meer gevonden. Dat gaf hoop dat de schimmel verdwenen zou zijn maar in 2018
werden weer twee geïnfecteerde dieren gevonden. Ook werd de schimmel aangetroffen in Alpenwatersalamander en kleine watersalamander.
In het Vijlenerbos is in 2015 een besmette Alpenwatersalamander gevonden.

Kleine watersalamander
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Toen in 2012 bleek dat de vuursalamander leek uit te sterven in ons land
is een aantal dieren in het Bunderbos gevangen en ondergebracht in
GalaZOO en DoeZoo.
Toekomstperspectief - Er is een grote kans dat B. salamandrivorans in
de Nederlandse natuur aanwezig blijft. Het is gebleken dat de schimmel
langdurig onopgemerkt kan overleven. Net als in de natuurlijke situatie in
Azië zal de schimmel dan in geringe aantallen voorkomen. Maar er is ook
aangetoond dat behalve salamanders ook andere amfibieën zoals vroedmeesterpad, drager van de schimmel kunnen zijn zonder dat ze ziekteverschijnselen vertonen. Geïnfecteerde dieren bleken in gevangenschap
goed te behandelen maar dat is geen effectieve bestrijding in het ecosysteem. Er treedt ook geen resistentie op tegen de boosdoener. Vuursalamanders bleken na een succesvolle behandeling nog net zo gevoelig voor
de schimmelinfectie.
kleine watersalamander
Preventie - Het is bekend dat geïsoleerde populaties gevrijwaard kunnen
blijven van de schimmel. Isolatie is daarom een te overwegen beheersmaatregel om de effecten en verspreiding in te dammen. Doordat de besmette locaties ver uit elkaar liggen, wordt vermoed dat de mens de grootste verspreider is van de schimmel. Zo is onlangs bij Essen (Dld.) in een
populatie vuursalamanders besmetting aangetroffen. Het is daarom van
groot belang dat goede hygiënische maatregelen worden genomen bij
contact (veldonderzoek) met amfibieën.
Vervolgonderzoek - Het is ook erg belangrijk de huidige uiterst kleine
vuursalamanderpopulaties te blijven monitoren op ontwikkeling en aanwezigheid van B. salamandrivorans. Omdat zieke en dode salamanders
vaak niet worden gevonden is het aan te bevelen watersalamanders getalsmatig te blijven volgen.
Er is nog maar weinig bekend over de effecten van de huidvretende schimmel op het ecosysteem en de toekomst van de vuursalamander en andere
salamandersoorten is dan ook niet of nauwelijks te voorspellen.
Hans Boland

Bron: RAVON 74, jg. 20 nr. 3
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Kleine wintervlinder
Als je nu ’s avonds als het net donker is buiten loopt, kun je soms in
het schijnsel van een straatlantaarn of in de koplampen van een auto
witachtige vlindertjes zien vliegen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om
kleine wintervlinders.
Kleine wintervlinders komen pas tevoorschijn als het wat kouder wordt en vooral na
de eerste nachtvorst. November is de topmaand voor deze nachtvlinder en hij komt
in het hele land voor, hoewel de meeste op
de zandgronden te zien zijn. Het is een bijzondere vlinder, niet alleen omdat hij in de
winter vliegt, maar ook omdat vrouwtjes helemaal niet vliegen. Deze kunnen dat zelfs
niet, want ze zijn vleugelloos. De mannetjes
hebben wel vleugels en deze kunnen dus
wel vliegen en zich over wat grotere afstanden verplaatsen. Mannetjes verzamelen
zich op bomen en soms kun je op een boom
zo’n twintig tot dertig kleine wintervlindermannen aantreffen. Ze hebben hun vleugels boven hun lichaam opgeklapt en vallen goed op als je met een zaklantaarn de boom beschijnt. Als
kleine zeilbootjes zie je dan zitten. Deze mannen wachten geduldig op de
vrouwtjes, die onder de boom, tussen het strooisel zijn verpopt. Als deze
tevoorschijn komen, kruipen ze de stam op naar boven en kunnen dan die
wachtende mannetjes bijna niet missen. Na de paring gaan ze verder omhoog om bovenin de boom hun eitjes af te zetten. Voedsel hebben ze niet
nodig, want ze hebben als rups zoveel gegeten dat ze hun korte vlinderleven prima zonder kunnen. De eitjes die nu worden afgezet komen uit op
het moment dat de knoppen uit gaan lopen in het voorjaar. Dit komt nogal
nauw, want de jonge rupsen kunnen alleen vers blad eten. Doordat de
vrouwtjes vaak eitjes afzetten op de boom waar ze zelf ook op zijn groot
geworden kunnen ze hiermee rekening houden.
Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting
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Adv.pag. 4 - kleur

HUBO XL ¼
Wijnwinkel ¼
Van Middendorp ¼
Leijenhorst 2wielers ¼
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Nieuws uit de afdeling
VERSLAG LEDENVERGADERING 16 april 2019
Er zijn 24 leden aanwezig, inclusief bestuur, vier leden hebben zich afgemeld.
1. Rien verwelkomt alle aanwezigen, in het bijzonder ons erelid Gerrit de
Graaff.
2. De agenda wordt vastgesteld, de leden gaan akkoord.
3. Mededelingen
-

Rien deelt mee dat Rika Eijgenraam iedereen bedankt voor de steun
tijdens de ziekte en na het overlijden van IVN collega/lid Karel Eijgenraam.

-

Jan Hassink zegt dat als mensen iets voor het IVN-archief hebben dit
bij hem ingeleverd kan worden.

-

Henk van de Beek zoekt vrijwilligers voor de nieuwe gidsencursus.

-

Er wordt ook iemand gezocht om samen met Andre van Reenen de
website te beheren.

-

Een verzoek aan de werkgroepen om minstens 1x per jaar de website
op correctheid te checken en op actualiteit.

-

IVN bestaat het volgend jaar zestig jaar en er zijn al wat ideeën om er
als afdeling aandacht aan te besteden.

-

Bij het bestuur leeft het idee om een gedenkbank op landgoed De
Schaffelaar te plaatsen voor Stien Soede.

4. Over het verslag van de najaarsledenvergadering 2018 zijn geen opmerkingen.
5. Net zo min als over het financieel verslag 2018. Gevraagd wordt naar
de genoemde waarborgsom. Antw.: Dit is wat vaak ‘sleutelgeld’ genoemd
wordt voor het natuur educatief centrum.
6. Albert Prins en Jan Hassink vormden in 2018 de kascommissie en controleerden op 27 maart 2019 de financiële administratie van de afdeling.
Jan neemt het woord en meldt:
“Wij zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het
handelen van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging. De
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administratie maakt een verzorgde indruk en wij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie geeft het advies aan de algemene ledenvergadering de jaarrekening en de verantwoording over
2018 goed te keuren en het voltallige bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 2018.”
De vergadering stemt hiermee in. De voorzitter bedankt de commissie.
7. Kascommissie 2019
Margreeet Rouwenhorst vervangt Albert Prins, die stopt als lid van de kascommissie en Susanne Ruesink meldt zich aan als reserve lid voor deze
commissie.
8. Bij de verslagen van de werkgroepen zijn geen vragen.
9. Samenstelling bestuur
Ivonne Pater neemt voorlopig de plek van Jolanda in als bestuurslid, er zijn
geen bezwaren van de leden en ze mag toetreden.
Tijdens de najaarsledenvergadering zullen we afscheid nemen van de secretaris Angelique en we zoeken dus nog een nieuw bestuurslid die secretaris wil zijn.
10. Tijd voor de rondvraag
-

Hans Boland heeft een vraag over een onbekende donateur. Weet iemand waar deze woont?

-

De Scholenwerkgroep Lunteren valt nu onder IVN Ede.

-

In september wordt voor het 40e jaar les
gegeven in het natuur educatief centrum
door het IVN aan scholen in de gemeente
Barneveld. Voor die gelegenheid wordt de
eerste les "Als de blaadjes vallen…." van stal gehaald en opgefrist naar
de tegenwoordige tijd. Wat betreft de huidige les die over milieu en
afval gaat, dit is een groot succes met maar liefst 46 scholen die mee
doen.

11. De vergadering wordt gesloten.
12. Hanneke van de Brink-Crevels geeft na de pauze een leuke en informatieve presentatie over de Mondiale Grutto en tegelijk over haar reizen
naar West-Afrika en Marokko voor IVN Nederland.
Martien Bakkenes, wnd. secr.
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Resultaten broedseizoen 2019
Door de extreem koude maand maart, begonnen de vogels pas in
april met het leggen van eieren. Op 6 april (koolmees) en op 8 april
(pimpelmees) produceerden ze het eerste ei. De bijna 900 nestkasten
werden gecontroleerd door 25 vrijwilligers, wat een behoorlijke hoeveelheid waardevolle gegevens opleverde.
De gegevens gaan naar een landelijke werkgroep, waar de broedresultaten van bijna 15.000 nestkasten worden verzameld, wat een goed beeld
oplevert hoe onze vogels reageren op de klimaatverandering.
Samenvattend: het was een erg goed broedjaar. Sommige gebieden bleven wat achter (o.a. Kootwijkerzand en het oostelijk deel van Boeschoten),
maar de trend is verheugend. Dat zal mede komen door het mooie weer.
In april/mei hadden de droogte en de hitte nog niet toegeslagen. Alle onderstaande grafieken wijzen omhoog. Alleen het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per nestkast van de Bonte Vliegenvanger bleef wat achter.
Wat er van al die uitgevlogen jonge vogels in deze extreme zomer terecht
is gekomen, zal de tijd moeten uitwijzen.
Dank aan alle 25 vrijwilligers die dit mogelijk maakten!
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