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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 en huisgenootleden € 6,--.
Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar .
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Van de voorzitter
Wanneer ik dit schrijf, is eind 2019 nabij en mag ik terugkijken op het afgelopen jaar. Voor wat het IVN Barneveld betreft is dit, wat mij betreft, een
plezierige aangelegenheid. We hebben het eerste volledige jaar mogen
genieten van ons nieuwe onderkomen op het Schaffelaar Erf (dit is nu de
officiële naam). Naast alle schoolkinderen die ervan hebben genoten,
mochten we ook diverse andere gasten ontvangen. Uit hun reacties op
onze locatie blijkt iedere keer weer hoe blij we mogen zijn met ons onderkomen. Het is niet vanzelfsprekend dat je als afdeling kunt beschikken
over een eigen ruimte met museale kwaliteiten. Dat laatste blijkt namelijk
best wel uniek te zijn. Wij zien het misschien niet meer zo, maar mensen
die voor het eerst komen, zijn onder de indruk van de brede natuurcollectie die er te zien is. In het bestuur denken we er over na hoe we het centrum nog meer een educatieve functie kunnen geven. Dit heeft ook te maken met de verdere invulling van het Schaffelaar Erf. Met de opening van
de kinderboerderij is daarin weer een stap in gezet. Ga er eens heen met
de (klein)kinderen en neem dan plaats op de IVN-bank die daar ter nagedachtenis van Stien Soede is geplaatst.
Het is om meerdere reden belangrijk dat we zichtbaar zijn binnen het Barneveldse. In de eerste plaats natuurlijk vanwege onze educatieve doelstelling, maar in de tweede plaats om nieuwe, liefst jonge, leden aan te trekken. Op zich zijn we daar, landelijk gezien, niet uniek in, maar ons gemiddeld toch wat oudere ledenbestand heeft een paar nadelen. Als bestuur
merken we dat het aanbod van excursies voor 2020 minder is dan in voorgaande jaren. We zien ook een wat mindere opkomst bij vergaderingen
en wat ons het meest zorgen baart, is het niet kunnen invullen van de bestuursvacatures. Ten aanzien van de eerste twee punten horen we als bestuur graag wat daarin beter of anders zou kunnen. Ten aanzien van de
vacatures wil ik nogmaals een beroep op je doen. Probeer het eens. Je zit
er vanwege de proefperiode niet voor vier jaar aan vast.
Tot slot nog een vooruitblik op 2020: Het wordt denk ik een mooi jaar,
vanwege 60 jaar IVN een excursie naar de Marker Wadden, diverse initiatieven vanuit de gemeente Barneveld waar we bij betrokken worden en
bij voldoende belangstelling een nieuwe gidsencursus. Allemaal zaken die
ervoor zorgen dat we een actieve vereniging zijn en blijven, ook in 2020.
Rien Brand
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Buitenactiviteiten 2020
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 18 januari 2020 – Nieuwjaarswandeling Speulderbos
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara. Start wandeling: 14.00 uur parkeerplaats Staatsbosbeheer, net buiten Garderen, richting Speuld
Gidsen: Evert van den Berg, Aart Mulder en Margreet Rouwenhorst
Zaterdag 21 maart 2020 – Voorjaarswandeling over Landgoed Hell
9.45 uur Bethabara
Gidsen: Grietje Stitselaar en Lenie van de Streek
Zaterdag 18 april Voorjaarswandeling – Kinderen naar Buiten
10.00 uur hek van wandelpark Oosterbos, Mr. Troelstralaan, Barneveld
Gidsen: Martien Bakkenes en Rien Brand
Woensdag 22 april 2020 – Cultuurhistorische wandeling Hoog Buurlo
18.30 uur Vetkamp, 18.45 uur Bethabara. Start: Hoog Buurlo 19.15 uur
Gids: Hans van de Bovenkamp
Zaterdag 25 april 2020 – Vogelexcursie Kootwijkerdijk
7.30 uur Vetkamp én 7.30 uur Bethabara
8.00 uur vertrek vanaf het startpunt aan de Kootwijkerdijk (kruising Kootwijkerdijk / Harskamperweg), aan de noordkant is een kleine parkeerplek. De
wandeling start bij het begin van de zandweg
Gidsen: Aart Mulder en Grietje Stitselaar
Mei 2020 – Grebbelinie (exacte datum volgt later)
19.00 uur Vetkamp Gids: Martien Bakkenes
Zaterdag 28 mei 2020 – Wandeling in het Luntersche Buurtbos met bezoek aan de Koepel
Natuurlijkerwijze, winter 2020
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18.30 uur Vetkamp, 19.00 uur vanaf parkeerterrein bij het Bosbad, naast de
Lunterse Boer. Het bezoek aan ‘De Koepel’ (uitkijktoren en expositie) kost € 2,p.p. (gratis voor leden van Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch) Gids: Jan Hassink
Maandag 1 juni 2020 – Historie Landgoed De Schaffelaar
19.00 uur parkeerterrein IVN Natuureducatiecentrum / Schaffelaarse bos
Gidsen: Martien Bakkenes en Rien Brand
Donderdag 16 Juli 2020 – Pinetum Lunteren (vertrektijd volgt later)
Gidsen: Bart Brummer en Evert van den Berg
Juli Slootjesdag Kinderen naar Buiten - Informatie volgt later
Augustus 2020 – Heide en Bijen (datum volgt later) Gids: Gerrit v.d. Berg
Zaterdag 29 augustus 2020 – Nacht van de Vleermuis met korte inleiding
in het IVN Natuureducatiecentrum
20.30 uur parkeerplaats bij Natuureducatiecentrum / Schaffelaarse bos
Gids: Hans Boland
Zaterdag 5 september 2020 – Landgoedwandeling
8.00 uur Vetkamp
Gidsen: Daan Kuiper en Kees Verduijn
Zaterdag 12 september 2020 – Excursie De Bunt
13.30 uur Vetkamp én 13.30 uur Bethabara
Gidsen: Henk van den Berg en Lenie van de Streek
Zaterdag 26 september 2020 – Lange wandeling (± 14 km 10 uur)
Vertrektijd volgt later
Gidsen: Henk van de Beek en Jolanda Denekamp
Zaterdag 10 oktober 2020 – Herfstwandeling Kinderen naar buiten
10.00 uur parkeerplaats bij Natuureducatiecentrum / Schaffelaarse bos
Gidsen: Martien Bakkenes en Rien Brand
Zaterdag 17 oktober 2020 – Paddenstoelenwandeling Schaffelaarse bos
Vertrektijd volgt later
Gidsen: Evert van den Berg, Klazien Koppelaar en Jan van Middendorp
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Uw bijdrage 2020
Het is al weer zo ver. Januari, de maand van contributies en donaties.
Ook de penningmeester van IVN Barneveld wacht weer met smart op
uw bijdrage. De bedragen voor dit kalenderjaar zijn dezelfde als in
2019: leden € 24,--, huisgenootleden € 6,-- en donateurs € 12,-- over te
schrijven op bankrekeningnummer NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v.
IVN Barneveld o.v.v. ‘bijdrage 2020’. De penningmeester verwacht uw
bijdrage voor 1 maart a.s.

Meer biodiversiteit in Voorthuizen?
Tot mijn grote verdriet las ik in de Barneveldse Krant dat de
beplanting langs de nieuwe rondweg om Voorthuizen (voorlopig) op
de tocht staat. Kom op gemeente, doe eens wat meer je best!
Gelukkig stonden er in dezelfde krant ook enkele ingezonden brieven over
een mogelijk standbeeld voor het broertje van Napoleon Bonaparte.
Meerdere Voorthuizenaren blijken maar weinig enthousiasme voor het
idee van het Comité NiVo op te kunnen brengen. Eén van de bijdragen
geeft mij weer
hoop dat het met
de Voorthuizense
biodiversiteit nog
wel een keer goed
zal komen. De
briefschrijver stelt
voor in plaats van
Lodewijk Napoleon
te eren, een beeld
van een konijn op
te richten als verwijzing naar de Veluwse dierenwereld. Mocht het nog zo
ver komen dat een beeld geplaatst moet worden, dan is het volgende misschien een suggestie. In Konstanz am Bodensee (Dld.) staat de ‘Kaiserbrunnen’ met aan de voet van deze fontein een klein beeldje van een konijn. Misschien is dat wat?
Wout Loper
Natuurlijkerwijze, winter 2020
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IVN 60 jaar – bezoek Marker Wadden
In 2020 bestaat IVN 60 jaar. Ook afdeling Barneveld en we willen dit
graag met onze leden vieren door een bezoek te brengen aan de
Marker Wadden.
Op zaterdag 6 juni gaat we vanuit Barneveld met een 50-persoonsbus
richting Lelystad om daarna met een boot naar de Marker Wadden te varen. Op de Marker Wadden staan gidsen van Natuurmonumenten voor
ons klaar om over dit unieke natuurgebied in ontwikkeling te vertellen.
Met zand, klei en slib uit het Markermeer worden de eilanden aangelegd,
waarbij slechts één eiland toegankelijk is voor publiek. Er is een bijzondere
uitkijktoren ‘Steltloper’. Ook zijn er vogelkijkhutten waar vogels en vissen
te bewonderen zijn in dit natuurparadijs.

Er zijn inmiddels al veel vogelsoorten gespot op deze nieuwe eilanden,
waaronder dwergsterns, visdieven, kluten en zelfs ijseenden. Op 13 september 2018 organiseerde EIS Kenniscentrum Insecten een excursie naar
het hoofdeiland van de Marker Wadden. Elf specialisten bemonsterden in
enkele uren de fauna en dat leverde 208 soorten op. Vooral het aantal van
112 soorten kevers en 30 soorten wantsen was verrassend hoog.
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Het programma voor zaterdag 6 juni ziet er voorlopig als volgt uit:
•
Verzamelen om 8.45 uur op parkeerplaats Vetkamp in Barneveld
•
Vertrek van de bus: 9.00 uur vanaf Vetkamp (richting Lelystad)
•
Inschepen om 10.30 uur in de Bataviahaven voor de tocht naar de
Marker Wadden
•
Op de Marker Wadden krijgen we een rondleiding
•
Om 15.00 uur vertrekt de bus vanuit Lelystad richting Barneveld
•
Omstreeks 16.00 uur hopen we weer terug te zijn in Barneveld.
Aanmelden is noodzakelijk - Wil je ook mee? Dan is het nodig dat je je
per e-mail aanmeldt bij Hans Boland, jg.boland@hetnet.nl. Geef hierbij
duidelijk je naam en adres
door én of er ook een huisgenootlid mee gaat.
De
kosten
bedragen
slechts € 10,-- p.p. (inclusief één consumptie op de
boot). Dit bedrag dient
vóór 30 maart overgemaakt zijn op NL 71 RABO
0385 5616 52 t.n.v. IVN
Barneveld (o.v.v. Marker
Wadden én je naam). Je
bent pas definitief aangemeld als ook het bedrag is
overgemaakt.
Eventuele vragen kun je stellen via bovenstaande e-mailadressen.
Let op:
1. neem zelf je lunch mee
2. in eerste instantie mogen alleen leden en huisgenootleden mee.
Mochten op 30 maart nog geen 50 aanmeldingen binnen zijn, dan
worden alsnog ook donateurs uitgenodigd.

Er zijn al mensen die aangegeven hebben mee te willen en/of interesse
hebben (n.a.v. de digitale nieuwsbrief van oktober 2019). Mocht je dit al
hebben gedaan, dan moet je dit dus nog bevestigen door aan te geven dat
je ook echt op 6 juni mee wilt en door te betalen.

Natuurlijkerwijze, winter 2020
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NatuurGidsenOpleiding 2020
Kom je graag in de natuur, wil je er meer over weten en deel je dit
graag met anderen? Dan is de NatuurGidsenOpleiding van het IVN
echt iets voor jou!

IVN Barneveld start bij voldoende aanmeldingen in september 2020
een nieuwe opleiding. Deze duurt anderhalf jaar (met een ruime zomervakantie in 2021) en eindigt medio juni 2022. Tijdens de opleiding
leer je van alles over planten en dieren, ecologie, duurzaamheid en het
ontstaan van de Nederlandse bodem.
Er zijn ongeveer 40 theorielessen met veel praktijk. De cursusavonden worden 1x per 14 dagen
gehouden in ons IVN Natuureducatiecentrum op
dinsdagavond (19.30-22.00 uur). De 20 excursies
/ praktijklessen op zaterdagmorgen worden gegeven in natuurgebieden in de omgeving van Barneveld. Ook zul je tijd moeten vrijmaken voor zelfstudie en samen met medecursisten opdrachten
moeten uitvoeren (ca. 6 uur in de week).
Aan het einde van de opleiding is er een praktische toets en ga je zelf een excursie leiden.
Daarna ben je gediplomeerd IVN Natuurgids.
Kan iedereen deze opleiding volgen? JA, mits…………
•
je minimaal 18 jaar bent
•
enthousiast bent
•
liefde voor de natuur hebt
•
en dat wilt overdragen op anderen.
Even noteren: op de dinsdagavonden van 12 mei en 7 juli a.s. is er om
19.30 uur een informatieavond in ons Natuureducatiecentrum aan de Stationsweg 2C, 37712 VH Barneveld.

Wil je meer weten:
mail je vraag dan naar Henk van de Beek (ngo@ivn-barneveld.nl).
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Hoving ¼
Susanne Reusink 1/4
Fit 20 ½
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Vlinderen in de winter
Hoewel de meeste vlinders nu als ei, rups, pop of vlinder in overwintering zijn, zijn er ook soorten die actief blijven zolang het niet al
te hard vriest. Zwartvlekwinteruil en wachtervlinder zijn hier twee
voorbeelden van. Deze twee uilen zijn grote, opvallende en goed herkenbare soorten, die verspreid over het land voorkomen. Ze zijn ook
in steden, dorpen en in de tuin te vinden.
Wachtervlinder - Op niet al te koude nachten kunt u deze nachtvlinders
vinden op nog bloeiende klimop; u kunt ze ook lokken met licht of stroop.
De wachtervlinder is een gewone soort die voorkomt in loofbossen, struwelen, parken en tuinen, verspreid over het hele land. De rups is ook niet
erg kritisch en leeft van allerlei loofbomen en struiken, waaronder eik,
sleedoorn, meidoorn, iep en Spaanse aak. De wachtervlinder vliegt van
begin september tot half november, en na de overwintering van half januari tot half mei in één generatie. Maar ook midden in de winter, tijdens
milde winternachten in december en januari, zijn de vlinders actief. Wachtervlinders zijn te vinden op felle lichtbronnen, maar zijn vooral gek op
zoetigheid. Ze zitten regelmatig op de smeer, die vlinderaars op bomen
smeren,
maar waarderen ook zoetigheid
uit
bloemen. Zo
zijn de vlinders nu nog
te vinden op
klimop, één
van de weinige
bloeiende planten
zo laat in het
jaar. Ze komen ook af
op bessen en
rottend fruit.
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Zwartvlekwinteruil - Een andere nachtvlinder die de komende weken regelmatig is te vinden, is de zwartvlekwinteruil Deze staat in oudere boeken
als een niet zo gewone soort omschreven, maar hij breidt zich de laatste
jaren sterk uit en kan inmiddels als algemene soort gezien worden. Ook
in het noorden van het land komt hij de laatste jaren steeds meer voor.
De zwartvlekwinteruil is een soort van loofbossen, bospaden, open plekken in het bos, houtwallen, verwilderde tuinen en boomgaarden. In het
stedelijk gebied is hij ook volop aanwezig. De rups van de zwartvlekwinteruil is net als die van de wachtervlinder, weinig kieskeurig. Hij lust onder
andere diverse loofbomen en struiken, waaronder sleedoorn, sering, appel en roos. De oudere rupsen eten ook van diverse kruidachtige planten.
De zwartvlekwinteruil is actief vanaf oktober tot eind april in één generatie. Als de temperatuur voldoende hoog is, blijven de vlinders de hele winter actief. De vlinders komen matig op licht af, maar goed op smeer (een
mengsel van stroop, suiker en appelmoes of geprakte overrijpe bananen
met
een
scheutje van
een alcoholhoudend
drankje dat op
een
boomstam
gesmeerd
wordt). Daarnaast bezoeken ze bloemen en fruit
en worden ze
aangetrokken
door het sap
van
bloedende bomen.
Ga maar eens op zoek de komende weken en probeer deze twee soorten
en de andere winteractieve nachtvlinders te zien te krijgen.
Geef uw waarnemingen door via Waarneming.nl of Telmee.nl. Als u de
vlinders in uw tuin tegenkomt, kunt u dit ook melden via de Tuintelling.nl.
Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Natuurlijkerwijze, winter 2020
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Bijenhotel klaar voor gebruik
Woensdag 25 september was het dan zo ver: het bijenhotel op
landgoed Schaffelaar in Mevrouws Hofje bij het voormalige koetshuis werd officieel geopend voor de te verwachten gasten door wethouder Van de Burgwal.

Met een financiële bijdrage vanuit het gemeentelijk Ontwikkelingsfonds
Platteland Barneveld was in de voorafgaande tijd met stukjes en beetjes
het hotel gerealiseerd en ingericht. De wethouder memoreerde in zijn toespraak het belang van de bijenstand. Het nieuwe onderkomen van 2 x 2,5
m, gevuld met houtblokken met geboorde gaten van diverse afmetingen
en stukjes bamboestengels biedt met name de solitaire bijen een goede
gelegenheid hun eitjes af te zetten. Dat daar behoefte aan is, bleek al uit
het feit dat op diverse plaatsen de gangetjes al in gebruik waren genomen
en ook al weer afgesloten waren. Naastliggend Mevrouws Hofje biedt met
een afwisseling aan bloeiende planten een fraaie voedselbron voor de hotelgasten.
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Schone rivieren
In Natuurlijkerwijze nr. 3 zomer 2019 schreven we al over het project
‘Schone Rivieren’. Het doel is om plasticvrije rivieren in 2030 te
hebben. De hele Nederlandse rivierdelta plasticvrij maken en het
probleem bij de bron aanpakken! Onderstaande bericht is het
vervolg hierop.

Voor ons rivierafvalonderzoek van Schone Rivieren hebben wij in oktober
ons traject langs de Waal (bij Veurlent, tussen Nijmegen en Lent) voor een
tweede keer dit jaar bezocht. De vorige keer (maart 2019) waren we behoorlijk geschrokken van wat we vonden langs ons onderzoekstraject van
100 meter langs de Waal. In oktober vonden we echter een stuk minder
afval dan tijdens onze voorjaarsopruimactie. We kwamen een mevrouw
tegen die al afval aan het opruimen was in ‘ons’ gebied. Hierdoor geeft
onze inventarisatie een niet geheel realistisch beeld weer. Onze vondsten
waren summier, onder meer: glasscherven, kaarsenvet, bouwafval, sigarettenfilters, bierdoppen en kleine ondefinieerbare stukjes plastics. Heel
goed vinden wij het dat ook anderen zich bezig houden met het opruimen
Natuurlijkerwijze, winter 2020
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van afval. Alleen opruimen op zich lost het probleem echter niet op. Bij de
bron moet het al worden aangepakt.
In november hadden we nog een interessante terugkomdag ‘Schone rivieren inspireert’ in Nijmegen, waarvoor alle rivierafvalonderzoekers waren
uitgenodigd. Hierbij stonden waarderen, inspireren en informeren centraal. Ruim 70 onderzoekers waren aanwezig bij deze dag. ’s Ochtends bezochten we het natuur- en cultuurhistorisch centrum De Bastei, waar we
de onderwaterwereld van de Waal verkend hebben (bij de interactieve familietentoonstelling Waal Onder). De uiterwaarden en zijrivieren van de
Rijn en Waal zijn een belangrijk leefgebied voor trekvissen. Het leven van
40 soorten inheemse vissen is er in beeld gebracht. De vissen zelf zijn ook
te zien. Er is zelfs een levensgrote 3D-print van de steur. Verder is er een
unieke VR-beleving (virtual reality) ontwikkeld: de Waal Experience. Je ervaart met een 3d-bril zelf hoe het is om als trekvis naar de zee te zwemmen.
Bij de lezing door de Plastic Soup Foundation ’s middags werd ingegaan
op ‘nurdles’ (links op de foto). Dit zijn kleine stukjes plastic (microplastic,
meestal met een diameter van ongeveer 5 mm, zie fotootje) die gebruikt
worden als grondstof voor plastic producten. Erg
schokkend was het om te horen dat op 43% van alle
tracés van Schone Rivieren nurdles zijn aangetroffen. Jaarlijks belandt 230.000 ton aan nurdles in de
natuur. En dit betekent dat jaarlijks wereldwijd 1.100
miljard (!) nurdles in de natuur terechtkomen. Ongelooflijk veel dus. Ook
spreekster Li An Phoa was boeiend. Zij vertelde over haar project Drinkable rivers en liet zien dat de wereld in stroomgebieden ingedeeld kan worden. Alleen zo wordt vaak niet gekeken naar stroomgebieden van rivieren.
De Rijn begint immers al in Zwitserland.
Na de plenaire opening ’s middags waren er diverse workshops die gevolgd konden worden: Plasticvrij leven, kan dat? en Beleef de rivier. Wij
besloten om met IVN Rijk van Nijmegen mee te gaan voor een rondleiding
door de Stadswaard. Dit is een natuurgebied dat grenst aan de stad Nijmegen. In 2017 is dit gebied officieel geopend. Deze uiterwaard is opnieuw ingericht voor recreanten en er is een watergeul gegraven. Door de
voetgangersbrug is het gebied gemakkelijk vanuit de stad te bezoeken.
Het leuke is dat de bever het gebied ook bezoekt! Het terrein is voor zowel
mensen als dieren aantrekkelijk. Zeker een bezoek waard.
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Mocht je ook rivierafvalonderzoeker willen worden, kijk dan op deze site:
https://www.schonerivieren.org/doe-mee. Er worden nog rivierafvalonderzoekers gezocht.
Wij vinden het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek
en zo samen met heel veel andere rivierafvalonderzoekers inzicht in het
afval en de troep te krijgen die in de rivieren wordt gedumpt (al dan niet
bewust) en zo een bijdrage te kunnen leveren aan plasticvrije rivieren!
Marjanne Oorthuysen en Ivonne Pater

Wat betekenen die markeringen op de stam?
U hebt zich vast wel eens afgevraagd wat die markeringen, die te zien
zijn op de stam van sommige bomen, betekenen. Het lijken misschien willekeurige tekens, maar ze zijn een belangrijk communicatiemiddel binnen het bosbeheer.
Het markeren van bomen: blessen - De tekens vertellen de uitvoerder
precies wat de beheerder graag gedaan wil hebben in het bos. Het aanbrengen van een markering op de boom noemen we ‘blessen’. In het zuiden van het land en in Vlaanderen noemt men
het ook wel 'smetten' of 'schalmen'. Blessen
kan op verschillende manieren. Vroeger gebruikte men vaak een blesmes, maar tegenwoordig is een verfmarkering op de stam het
meest gangbaar. Dat is ook de manier waarop
de Bosgroepen blessen. De verfmarkering is
namelijk het beste te zien voor de uitvoerder.
Bovendien werkt het sneller en kan het werken met een blesmes fysiek zwaar zijn, zeker
bij boomsoorten met een dikke schors. Het teken op de stam vertelt precies wat er moet gebeuren en is daarmee feitelijk de vertaling van
het bosbeheer naar concrete beheerwerkzaamheden. De strepen, stippen, kruizen en
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Adv.pag. 3 - kleur

Barneveldse brillenwinkel ¼
DA drogist ¼
Meesters in led ½
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kleuren hebben allemaal een eigen betekenis. Deze zijn vooraf doorgesproken met de uitvoerder, zodat deze precies weet wat er moet gebeuren. De communicatie tussen blesser en uitvoerder is heel belangrijk,
want niet iedereen gebruikt dezelfde tekens.
De rol van de blesser is dus ook erg belangrijk. Met
het aanbrengen van de markering bepaalt hij of zij
wat er gaat gebeuren, en vertaalt daarmee de visie
en doelstelling van de eigenaar of beheerder. De
blesser heeft dus een sterke invloed op hoe het bos
er op de korte, maar zeker ook op de lange termijn
uit zal gaan zien. Een goede afstemming tussen eigenaar, beheerder en
blesser is dan ook cruciaal om zo te waarborgen dat men het beoogde
terreindoel ook realiseert.
Waar let men op bij het blessen? - Om de beheerdoelstelling van de eigenaar te koppelen aan de juiste boswerkzaamheden, moet de blesser
dus goed op de hoogte zijn van het terrein en de beheerdoelen. Hij of zij
moet een goede inschatting maken van de (mogelijke) rol van iedere
boom en wat dan de behoeften zijn van dit specifieke exemplaar. Denk
daarbij aan hoe snel de soort groeit, hoeveel licht hij nodig heeft en wat
het toekomstperspectief is voor de betreffende boom of de plek in het
bos. Ook de gebruikstoepassing van de betreffende boom speelt hierbij
een rol. Door dunningen ontstaat er namelijk niet alleen ruimte voor de
ontwikkeling van andere bomen. Ook struiken en kruiden krijgen door de
toename van licht meer kansen. Dat draagt allemaal bij aan de biodiversiteit in het bos. Belangrijk dus, want als het bosecosysteem op orde is,
functioneert een bos het beste.
Doelstellingen op een goede manier samen laten komen - In de bossen die de Bosgroepen beheren streven we samen met de eigenaar vaak
naar het realiseren van een multifunctioneel doel, waarbij natuur, houtproductie en bosbeleving allemaal belangrijk zijn. Het vraagt zorgvuldig
doordachte beheerkeuzes om ze alle drie tot hun recht te laten komen.
Dit kan bijvoorbeeld door waardevolle, markante bomen aan te merken
als bomen die de complete levenscyclus gaan doorlopen; inclusief de aftakelingsfase dus. Deze bomen worden nooit gekapt en worden aangewezen als zogenaamde habitatbomen of krijgen een plek in een netwerk van
oude, aftakelende en dode bomen (OAD). Ze zijn van onschatbare waarde
Natuurlijkerwijze, winter 2020
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voor de biodiversiteit en de toekomst van het bos. Daarnaast hebben we
bomen die de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen om uiteindelijk geoogst te worden en een duurzame bestemming te krijgen. Dat
noemen we toekomstbomen. Hun kwaliteitshout is zeer geschikt voor een
duurzame toepassing, zoals een meubelstuk of een houten vloer, waarmee een langdurige opslag van de CO2 gewaarborgd is.
Tenslotte zijn er soorten die een ondersteunende, maar eveneens cruciale rol in het
bos hebben. Deze dragen met hun rijke
strooisel bijvoorbeeld actief bij aan een gezonde bosbodem. Voorbeelden zijn de veldesdoorn, de hazelaar en de
winterlinde. Ook voor deze soorten kan een blesser het lichtklimaat, en
daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden, verbeteren door de keuzes die
hij of zij, in afstemming met de eigenaar, maakt.
Op deze manier verankeren we niet alleen de beheerdoelen in de structuur van het bos, maar werken we ook gericht en zorgvuldig aan gezonde,
weerbare, toekomstbestendige bossen.

Een overzicht van verschillende blestekens die men veel gebruikt
Rode / oranje markering (strepen, stippen)

boom oogsten

blauwe (witte) stip

boom laten staan (toekomstboom)

blauwe of witte ring

kwaliteitsboom

blauwe of witte golvende
band

habitatboom

rood kruis of rode V

boom vellen en laten liggen

rode R, soms met band om de
stamvoet

boom ringen

rode / oranje verticale streep;
rode / oranje T

midden van het dunningspad (het pad
van waaraf gewerkt wordt);
de T geeft de ingang van het pad aan

horizontale blauwe / gele
(dubbele) streep

zijkant van het dunningspad

blauwe T

voorbij dit punt geen machines
Tekst en afbeelding: Bosgroepen
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Voor een betere akoestiek
Dankzij een bijdrage van Rabobank Gelderse Vallei
kon de akoestiek in het onderkomen van onze
afdeling verbeterd worden door tegen het schuine
plafond een aantal panelen aan te brengen.
De zeer matige akoestiek in de ruimte deed zich vooral gelden tijdens de
bezoeken van basisschoolleerlingen als ze naar ons IVN natuureducatie
centrum kwamen om deel te nemen aan een project. Dertig of meer leerlingen in zo’n hol klinkende ruimte was voor onze gastheren en –dames
niet altijd een pretje. De komende tijd zullen zij zeker profiteren van de
genomen maatregelen.

Maar dit alles was niet zo maar gerealiseerd als er niet velen van onze
leden en donateurs hun stem hadden uitgebracht op IVN Barneveld tijdens de actie Rabo ClubSupport “Samen vieren we de winst”. Hartelijk
dank daar voor! De bank had weer € 200.000 beschikbaar gesteld om te
verdelen onder de deelnemende verenigingen en instanties. Deze verdeling was afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. Fijn dat uw
stem terecht kwam bij IVN Barneveld! Dat onze ‘huurbaas’ KBB ook een
bijdrage leverde aan deze verbetering, wordt eveneens zeer gewaardeerd.
Het bestuur
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Weer zand op het Kootwijkerzand
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt op het Kootwijkerzand.
Over een oppervlakte van bijna 30 hectare heeft Staatsbosbeheer
het stuifzand hersteld door de moslaag eraf te schrapen. Vanaf
uitkijktoren De Zandloper, die twee jaar geleden vernieuwd is, is het
werk te zien. Het afgevoerde materiaal wordt verwerkt in het nieuwe
ecoduct Clemens Cornielje.
Het Kootwijkerzand is het grootste stuifzand van West-Europa en een belangrijke hotspot voor de bijzondere flora en fauna van het stuifzand.
Maar door de hoge stikstofdepositie op dit van nature zeer stikstofarme
milieu, groeit het zand versneld dicht. Eerst met ruig haarmos, maar al
spoedig neemt het grijs kronkelsteeltje oftewel tankmos het over. Dit is
een uit Australië afkomstig mos dat het stuifzand overwoekert en dikke
pakketten vormt.
In het beheerplan Natura2000 Veluwe, is opgenomen dat het stuifzand in
stand gehouden moet worden en dat het daarvoor nodig is om dichtgegroeide stuifzanden af
te plaggen. Dat is een herstelmaatregel die op
korte termijn resultaat oplevert, maar die je niet
te vaak kunt uitvoeren. Op termijn kan het stuifzand alleen voortbestaan als de stikstofdepositie
afneemt.
Staatsbosbeheer heeft nu over een oppervlakte
van maar liefst 30 ha. het mos verwijderd tot het
verstuifbare zand weer bloot kwam te liggen.
Door het zo grootschalig aan te pakken, hoopt
men dat het zand weer gaat stuiven en minder
snel dichtgroeit. Bij het werk is 20.000 m3 zand
met mos vrijgekomen. Dit zand zal verwerkt worden bij de aanleg van het
ecoduct Clemens Cornielje. Dit ecoduct overbrugt de provinciale weg van
Apeldoorn naar Amersfoort aansluitend op de faunapassage Kootwijkerzand over de A1 en de spoorlijn.
Vanaf uitkijktoren De Zandloper kijk je nu weer over de uitgestrekte zandvlakte. En, wat belangrijker is, de bijzondere planten en dieren van het
stuifzand krijgen weer nieuw leefgebied.
Willem Drok, Provincie Gelderland
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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
VOGELWERKGROEP GARDEREN/KOOTWIJK/ERICA/BARNEVELD
Per abuis zijn voor het voorgaande nummer van ons afdelingsblad de
gegevens van 2018 aangeleverd. Waarvoor de excuses van de inzender. Hieronder vind u het bedoelde verslag over 2019.

Broedseizoen kleine holenbroeders
Het was een broedseizoen met twee gezichten: goed en slecht. De
koolmees deed het erg goed, de pimpelmees bleef stabiel en de bonte
vliegenvanger beleefde een wat minder seizoen.
Er waren ook enkele zwarte mezen en een matkopmees, alle op Vossen.
Van de boomklever, die alleen voorkomt in gebieden met oude bomen,
zijn geen grafieken gemaakt. Deze soort deed het ook iets beter dan vorig
jaar met 33 nesten (2018: 23) en 163 uitgevlogen jongen (2018: 110). Wat
verder opviel was de hoge bettingsgraad: 91% van alle nestkasten werd
bezet door een broedende vogel, meer dan ooit tevoren. Meer nestkasten
zou dus wenselijk zijn, dan kan de bonte vliegenvanger bij terugkomst,
tenminste nog een onbezette kast vinden.
De grafieken hieronder spreken voor zich.
De koolmees heeft het dit jaar erg goed gedaan. Meer legsels, grotere
legsels, meer uitgevlogen jongen, weinig roof.

aantal legsels koolmees
431

364

444

2012

2013

2014

551

2015

408

359

2016

2017

504

2018

gemiddelde legselgrootte en gemiddeld aantal
uitgevlogen jongen per nestkast
7,2
5,2

2012

24

6,7
4,7

7,8
6,1

7,3
4,9

2013
2014
2015
gemiddelde legselgrootte

6,9
4,9

7,6
5,8

8,0
6,5

664

2019

8,1
6,7

2016
2017
2018
2019
aantal uitgevlogen j. per nestkast
IVN Barneveld

totaal aantal eieren en totaal
aantal uitgevlogen jongen
2659
2241

2012

4009

3463
2708

2256
1711

2013

4462

2014

2700

2923
1999

2082

2015

2016

2017

aantal eieren

4020
3276

2018

5411
4463

2019

Totaal aantal uitgevlogen jongen

De pimpelmees blijft redelijk stabiel. Ook hier geldt: grote legsels, veel
voedsel, iets meer uitgevlogen jongen.

aantal legsels pimpelmees
233
184

171

2012

2013

2014

206

195

190

190

198

2015

2016

2017

2018

2019

gemiddelde legselgrootte en gemiddeld aantal
uitgevlogen jongen per nestkast

7,2

6,7

5,2

4,7

2012

2013

7,8
6,1

7,3

6,9

4,9

4,9

2014

2015

2016

gemiddelde legselgrootte
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7,6
5,8

8,1
6,9

2017

2018

8,9
7,7

2019

aantal uitgevlogen jongen per kast

25

totaal aantal eieren en totaal aantal uitgevlogen
jongen
1325
957

2012

1146
804

1817
1421

1504
1009

2013
2014
aantal eieren

1346
956

1444
1102

1767
1525

1538
1311

2015
2016
2017
2018
Totaal aantal uitgevlogen jongen

2019

De bonte vliegenvanger, de enige trekvogel, die van onze nestkasten
gebruik maakt, keert normaliter rond 15 april terug uit het overwinteringsgebied in Afrika. Zagen we enkele jaren geleden al een eerste
eilegdatum voor 15 april, nu lag het eerste ei op 8 april in een nestkast en
op 9 en 10 april nog een paar. Lijkt het erop dat dze vogel zijn terugkeerdatum aanpast aan de omstandigheden? Wat opvalt is dat het broedsucces erg groot is: bijna elk gelegd ei leverde een uitgevlogen jong op.
Wel waren er aanzienlijk minder nesten dan vorig jaar, want de meeste
nestkasten zijn al bezet als ze terugkomen.

aantal legsels bonte vliegenvanger
95

64

73

69

72

2012

2013

2014

2015

66

2016

2017

87

66

2018

2019

6,1
5,6

5,8
4,2

5,9
5,5

2017

2018

2019

gemiddelde legselgrootte en gemiddeld aantal
uitgevlogen jongen per nestkast
5,8
4,3

5,9
4,0

5,8
5,3

6,1
4,2

5,3
4,3

2012

2013

2014

2015

2016

gemiddelde legselgrootte
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totaal aantal eieren en totaal aantal uitgevolgen
jongen

371
275

2012

431

292

2013

400
366

439

2014

2015

aantal eieren

508

504
409

403
370

369

390
362

2016

2017

2018

2019

302

totaal aantal uitgevlogen jongen

Op dit moment worden er een behoorlijk aantal nestkasten gemaakt
door een zorgcentrum in Veenhuizerveld. De kasten gaan we ophangen
in een gebied grenzend aan de Pauwenhof, waar een groot aantal eiken
staat. Benieuwd of we de eikenprocessierups op deze natuurlijke manier
kunnen bestrijden.
Met dank aan alle controleurs, die van eind maart tot eind juni elke week
trouw hun inventariesatierondje liepen.
Henk van de Beek en Aart Mulder

ALGEMENE VOGELWERKGROEP

Vogelaarscontactdagen - De belangrijkste activiteit van de werkgroep is het organiseren van de vogelaarscontactdagen. Naast de
bekende natuurgebieden proberen we altijd enkele nog niet eerder
bezochte gebieden te bezoeken. Hoewel de spoeling steeds dunner
wordt, is dat ook dit jaar weer gelukt met een bezoek aan de
Markerwadden en het Reevediep.
Markerwadden - De Markerwadden is een nieuw natuurgebied dat ontwikkeld wordt door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. In 2016 is
men met de aanleg begonnen. Inmiddels zijn vijf eilanden gereed en is
één eiland voor publiek toegankelijk. Hoewel we al een tijdje stonden de
popelen om een bezoek aan dit gebied te brengen, was dat niet mogelijk
omdat er nog geen geregelde verbinding bestond. Sinds kort worden regelmatig vaartochten georganiseerd en kon onze wens dit jaar in vervulling gaan. Met een prachtige oude gemotoriseerde zeilboot vertrokken we
Natuurlijkerwijze, winter 2020
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op 4 september vanuit
Enkhuizen naar deze
eilandengroep,
vlak
onder de Houtribdijk,
in het Markermeer. Na
twee uur varen, een
heerlijke kop warme
koffie en een interessante lezing gingen we
eindelijk van boord.
Meteen werd duidelijk
dat het eiland nog
volop in ontwikkeling is. Het restaurant dat wel op mijn uitgeprinte kaart
stond, kon ik uit de planning schrappen, want dat bleek nog gebouwd te
moeten worden. Ook was men bezig met de bouw van vier vakantiewoningen.
De voorspelde heftige regen kwam gelukkig pas aan het eind van onze
dag, al maakte de straffe wind en de "stuifregen” het waarnemen er niet
gemakkelijk op.
Met o.a. een mooie uitkijktoren en een kijkhut van waaruit de waarnemer
de aanliggende plas ook onderwater kan bekijken en de vogels in kikvorsperspectief ziet, is er alles aan gedaan om het de vogelaars naar de zin te
maken. De vogels werkten echter niet erg mee en leken met dit weer een
beter heenkomen te hebben gezocht.
De kleine strandlopers, de krombekstrandloper en de bonte strandloper
die dichterbij kwam foerageren dan we ooit meegemaakt hadden, maakten de dag weer goed. Ook de, zoals later bleek, in Tsjechië geringde pontische meeuw was een leuke waarneming.
Weer terug op de boot deden onze uitgetrokken regenpakken een zwakke
poging om weer droog te worden en onder het genot van een hete kop
tomatensoep, een wel verdiend biertje en gezellige gesprekken besloten
we dat deze dag zeker de moeite waard was geweest en dat we de Markerwadden op een later tijdstip nog eens met een bezoek willen vereren.
Reevediep - Dit nieuwe natuurgebied is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is er om in extreme
omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren naar het
IJsselmeer. Het Reevediep is begin 2019 in gebruik genomen en we beslo-
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ten daar op 18 mei direct gebruik van te maken. Het is altijd weer ongelooflijk om te zien hoe snel zich de natuur ontwikkelt als de mens alleen
maar zorgt voor de goede omstandigheden. De ondiepe plassen, het moerasgedeelte en de vlak aflopende oevers bleken al tal van water - en moerasvogels te hebben aangetrokken.
De bosruiter heeft het al als prima pleisterplaats ontdekt op doortrek naar
zijn broedgebieden in Finland en Rusland. Zwarte sterns vlogen af en aan
met kleurig gevinde visjes om voor hun nageslacht te zorgen en hadden
het gebied dus al als een prima broedlocatie ontdekt. Van de sierlijke steltkluut waren maar liefst zes broedpaartjes aanwezig! Het was een mooie
dag en we hebben genoten van het rijke vogelleven.
Oproep – Onze werkgroep kan wel wat versterking gebruiken voor het
organiseren van deze dagen. Vind je het leuk om een hele of halve dag te
organiseren voor mensen die enthousiast zijn over vogels, neem dan even
contact met ondergetekende op!
Vogelcursus 2019 - De werkgroep Scholing organiseerde dit jaar weer een
vogelcursus, waaraan leden van onze werkgroep een bijdrage hebben geleverd door het geven van lessen en excursies.
Het is altijd weer een feest om mensen in contact te brengen met de fascinerende wereld van de vogels en ze de schoonheid daarvan te laten zien!
Steenuilen - Uit het verslag van Paul Derksen: “In de gemeente Barneveld
zijn maar liefst 203 territoria bekend! Landelijk was het een succesvol jaar
voor de steenuil dankzij de muizenpiek. Bij ons was dat terug te vinden in
het grote aantal nesten met vier uitgevlogen jongen, maar niet in het gemiddeld aantal jongen per nest als gevolg van het relatief hoge aantal mislukte nesten (met dank aan de marter). Daarom zullen we steeds meer
een anti-martersluis in de nestkasten gebruiken.
Ook het vermelden waard is de steenuil die in juli 2019 dood gevonden
werd in een drinkbak aan de Laageinderweg in Kootwijkerbroek. Deze uil
bleek in juni 2010 door ons geringd te zijn in een nestkast op de Barnseweg in Barneveld, ongeveer vijf kilometer van de vindplaats. Deze steenuil
is ruim negen jaar oud geworden, wat een behoorlijke leeftijd is voor een
steenuil in het wild.
Uit 16 kasten zijn in totaal 42 jongen uitgevlogen.”
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Kerkuilen - Uit de tabel met resultaten van Jan van de Heuvel: “Voor de
kerkuilen was 2019 een topjaar met 41 uitgevlogen jongen! Dat is maar
liefst 10 meer dat het vorige maximum!”

Nieuwe broedvogel voor Barneveld! - Als gevolg van onze activiteiten
mochten we een nieuwkomer voor Barneveld registreren: De middelste
bonte specht! Deze bijzondere, nog steeds wat zeldzame specht is in Nederland al een tijdje met een opmars bezig.
De vraag voor ons was niet zozeer óf hij Barneveld ook een keer zou bereiken, maar wannéer. Nu was het dan zover. We zijn benieuwd of het ook
een blijvende broedvogel wordt.
Big Day Barneveld - Ook in 2019 hebben we weer deze bijzondere inventarisatie uitgevoerd: De Big Day Barneveld!
In mei hebben enkele volhouders 24 uur achter elkaar geprobeerd zoveel
mogelijk soorten waar te nemen in de gemeente Barneveld. Daarbij werden ze bijgestaan en wakker gehouden door mensen die tijdelijk versterking kwamen bieden. We hebben weer zoveel mogelijk biotopen bezocht
op gunstige tijdstippen. Dit keer zijn er 94 soorten waargenomen. Drie
minder als vorig jaar, maar nog altijd een aanzienlijk aantal voor onze gemeente!
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Inventarisatie werkgroep - Ook zijn weer de gebruikelijke inventarisaties
uitgevoerd. Enkele bijzonderheden:
 Een grote burgermeester bij de wintertelling van Zeumeren door Robert Jan.
 Een potentieel broedgeval van een rode wouw op het Wekeromsezand. Dit zette niet door maar dat belooft wellicht wat voor volgende
jaren! (Marco en Ina).
 Een nachtegaal zingend tijdens de Big Day, die vrijwel evenveel soorten
opleverde als vorig jaar (95 resp. 93).
 Een groep van maar liefst 500 vinken tijdens de winterakkervogeltelling
(Arnoud).
De inventarisaties zijn altijd weer erg leuk om te doen. Het is spannend
om te zien wat de gevolgen van de dynamiek van een gebied zijn. In de
meeste gebieden vinden regelmatig veranderingen plaats die invloed hebben op het vogelbestand. Er wordt (soms selectief) gekapt of de begroeiing wordt steeds ouder. Voederakkertjes verdwijnen of verschijnen. Het is
dan leuk om te zien welke vogelsoorten stabiel blijven, er juist bijkomen
of niet meer voorkomen en hoe het aantal vogels van een soort al of niet
varieert.
Zo is op het Kootwijkseveld in 2018 aanzienlijk gekapt en zijn de randen
van de bossen op bepaalde plaatsen waar de nachtzwaluw veel voorkomt
aanzienlijk uitgedund. Tot onze opluchting heeft dat geen negatieve invloed op het aantal broedparen gehad en is dit mooi stabiel gebleven!
Wilt u eens kennis maken met deze inventarisatiewerkgroep en wilt u
graag eens meelopen, neem dat contact op met ondergetekende! Op de
site van het IVN staat vermeld welke gebieden worden geïnventariseerd.
Zie de site ook voor alle activiteiten van deze werkgroep
Daan Kuiper
Foto: Ina Hendriks

WERKGROEP PR & PUBLIEKSACTIVITEITEN

Favoriet: Paddenstoelenwandeling
In 2019 hebben zo’n 20 wandelingen en excursies plaatsgevonden
waarbij vele enthousiaste gidsen en werkgroepleden deze activiteiten hebben begeleid. Hun kennis en enthousiasme over de natuur
is essentieel om jong en oud actief te laten ervaren hoe leuk,
leerzaam, gezond en belangrijk de natuur is.
Natuurlijkerwijze, winter 2020
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De paddenstoelenwandeling in het Schaffelaarse Bos in oktober was het
meest succesvol met 51 deelnemers, waarvan dertien kinderen. Voor kinderen waren er naast de paddenstoelenspeurtocht in het Schaffelaarse
Bos dit jaar nog meer leuke activiteiten: de slootjesdag in juni, een moederdagworkshop ‘creatief met dennenappels’ en kinderen konden in juli
zelfs slootjesexpert worden. Dit trok zeer geïnteresseerde, enthousiaste
kinderen!
De meeste activiteiten in 2019 zagen we op wandelingen en vogelexcursies: een vogelexcursie naar de Randmeren, een bezoek aan de rivier De
IJssel, aan Landgoederen Gerven, Sonsbeek en Zypendaal, een cultuurhistorische wandeling in Hoog Buurlo en over het Wekeromse Zand, op zoek
naar heide en bijen in Stroe, de Grebbelinie en Pinetum. Ook dit jaar was
er een langeafstandswandeling. Met een batdetector is gespeurd naar de
vleermuizen in het Schaffelaarse Bos en het einde van het jaar werd (voor
leden) afgesloten met een snertwandeling in Pinetum De Dennenhorst in
Lunteren.
Naast wandelingen kon er dit jaar met gidsen van ons IVN worden gefietst.
Dit was op Koningsdag met een vorstelijk ontbijt in de schaapskooi in Boeschoten. Helaas was de fietstocht niet helemaal succesvol (slecht weer en
jammer genoeg een tekort aan ontbijtspullen voor de laatste fietsers) en
daarom is er voor de deelnemers nog een (succesvolle) herhaling geweest.
Alle bovenstaande activiteiten bij elkaar trokken in totaal ongeveer 325
volwassenen en kinderen. Het merendeel van de deelnemers was IVN-lid
of donateur. Niet alle activiteiten trokken veel deelnemers: bij de nestkastencontrole voor kinderen (in mei) waren er helaas geen kinderen en vanwege het slechte weer waren er bij de wandeling in Hoog Buurlo maar vijf
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deelnemers. Bijna alle excursies vonden op een zaterdag plaats. Een aantal werden gehouden op een doordeweekse avond.
Daarnaast trokken in 2019 de Groen cursus en de Vogelcursus veel cursisten. De vogelcursus was zelfs zo’n succes dat er een wachtlijst ontstond!
In de regionale en lokale media is aandacht besteed aan het IVN, onder
meer aan de wandelingen. De werkgroep Natuurfotografie stond -net als
vorig jaar- ook dit jaar elke maand met een foto in de Barneveldse Krant.
Verder heeft deze werkgroep het hele jaar door foto’s over ‘Gevleugelde
Natuur’ tentoongesteld in de omgeving van de gemeente Barneveld: in
Scherpenzeel, Nunspeet, Lunteren, Harderwijk en Putten.

Schaapskooi Hoog Buurlo
In 2020 staan er inmiddels weer heel leuke excursies en activiteiten op het
programma. In het voorjaar van 2020 start opnieuw een korte vogelcursus
voor beginners en in september 2020 begint de natuurgidsenopleiding. In
eerste instantie was begin 2019 het idee om een natuurgidsenopleiding
‘nieuwe stijl’ te gaan organiseren (met deelcertificaten). Later in 2019 is
besloten om toch op de ‘oude manier’ een gidsenopleiding aan te bieden
in 2020.
Leden en donateurs zijn, net als in 2018, ook in 2019 door middel van digitale nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van recente wandelingen van
en door IVN Barneveld. Verder stonden er bijzondere en/of leuke, interessante nieuwsberichten en ideeën voor een uitje in. Ook was er aandacht
voor duurzaamheid.
Ivonne Pater
Natuurlijkerwijze, winter 2020
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Adv.pag. 5 - zwartwit

Guldie ¼
Kaashuis Vita Nova ¼
Brouwer ¼
Floor ¼
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Adv.pag. 6 - kleur
Achterpagina met ruimte voor adressering
De Meerwaarde
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