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IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Meer dan 20.000
ervaren vrijwilligers organiseren jaarlijks met veel passie en kennis talloze excursies,
cursussen, wandelingen en tentoonstellingen. Zo komen veel mensen in contact met de natuur.
En dat is nodig, want IVN is ervan overtuigd dat kennis van natuur, milieu en
landschap de betrokkenheid vergroot. Door uw lidmaatschap ondersteunt u IVN Nijkerk.
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Namens het bestuur
Voorjaarsbodes
Op de dag van dit schrijven lacht het voorjaar me toe. Voor de voordeur liggen
de uitgebloeide gele katjes, even verderop bloeien de narcissen volop en langs
de snelweg ter hoogte van de nieuwbouwwijk Vathorst zijn de ooievaars
druk bezig met het maken van hun nest op de Uiverhoeve. Uiver is een oud
Nederlands woord voor ooievaar. Het stalen kunstwerk, dat de contouren van
een oude boerderij voorstelt, herinnert aan het agrarisch cultuurlandschap.
Dwars door de boerderij heen zie je dat oude landschap. De ontwerper
gaf met een ooievaarsnest aan dat Vathorst veel jonge gezinnen zou gaan
herbergen. Bovendien brengen ooievaars volgens de overlevering ook geluk en
beschermen ze de mensen tegen blikseminslag en brand. Elke keer bij het zien
van de Uiverhoeve geniet ik weer van dit eenvoudige beeld met veel symboliek.
Vorig jaar waren de ooievaars op 21 maart weer terug op het nest, maar deze
voorjaarsbode op 29 januari kan toch niet kloppen?! Misschien zijn de ooievaars
helemaal niet ver weg geweest wegens de ‘klimaatverandering’. De kieviten
lijken het hier in januari ook nog goed naar hun zin te hebben. Maar wie weet
komt er nog een koude periode voor u dit leest.
We kunnen terugkijken op een geslaagde nieuwjaarsreceptie in de bibliotheek.
We willen jullie hartelijk danken voor jullie komst en hebben de betrokkenheid
ervaren. Ook in 2020 mogen we van deze mooie ruimte in de bibliotheek
gebruik maken voor onze activiteiten. Ons ledenaantal is weer gestegen en
onze activiteiten ook. Zo is er een nieuwe werkgroep bijgekomen. We kregen
op de nieuwjaarsbijeenkomst van Arjan van Slooten te horen waar de nieuwe
werkgroep ‘Energie Strategie’ voor staat. In het voorjaar start er ook weer een
groene cursus voor mensen die interesse hebben in de natuur. Het vereist geen
echte biologische voorkennis, dus de drempel om u aan te melden is niet hoog.
We hopen op een goede opkomst op de Algemene Ledenvergadering op 23
maart a.s. Het is een mooie gelegenheid om meer te horen over IVN Nijkerk en
actief mee te denken.
Ellie Kroon,
vice-voorzitter
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In Memoriam
Jan Smits
* 10 mei 1942

† 24 december 2019

Ons is een trouw en betrouwbaar actief IVN-lid ontvallen.
Jan werd in 1993 lid en sloot zich al snel aan bij de Plantenwerkgroep.
Hij wierp zich op als de notulist van de groep en kweet zich daar in het
veld zorgvuldig van. Hij was praktisch bij iedere excursie aanwezig
en maakte zich onmisbaar: hij noteerde heel alert elke plant of bloem
die door de andere deelnemers gevonden werd. Een paar dagen later
kregen alle leden van de werkgroep dan een lijst van de gedetermineerde
soorten, voorzien van datum, locatie, de Nederlandse èn de Latijnse
namen. Jan stuurde deze lijsten ook naar Floron (Floristisch Onderzoek
Nederland) dat blij was met deze bijdragen van IVN Nijkerk.
Jan keek verder wat er in de vereniging te doen was en wat hem paste.
Hij zag dat Anneke Oudejans er voor het eerst helemaal alleen voor
stond om de Boomfeestdag te organiseren en uit te voeren. Hij bood
aan, tot grote vreugde van Anneke, te komen helpen. Dat heeft hij
vele jaren samen met haar gedaan, eerst met exposities in de hal van
het stadhuis, later in de bibliotheek tot hij zelf coördinator werd en de
contacten met de gemeente onderhield voor steun en subsidie. Toen in
2011 de gemeente Nijkerk drastische bezuinigingen doorvoerde en de
boomplantdag zou sneuvelen, was dat tegen het zere been van Jan: ‘Dat
kunnen ze niet maken’. Na een tijdje vertelde hij trots dat de gemeente
toch een Boomfeestdag zou houden, wel wat beperkter. Die strijd had Jan
gewonnen. Hij is er nog lang druk mee geweest.
Nog maar enkele jaren geleden merkten we het:
het kortetermijngeheugen van Jan gaat achteruit. En in maart 2019 heeft
wethouder Aboyaakoub hem bij de boomfeestdag bedankt voor zijn inzet
voor de boomplantdag in de gemeente en zijn betrokkenheid om er een
feest van te maken voor de leerlingen van de basisscholen.
De lovende woorden ontroerden hem.
Niet veel later kreeg hij van de oncoloog te horen dat de door hem
geconstateerde ziekte niet meer te overwinnen was. Op 4 januari 2020
waren veel IVN’ers aanwezig bij de afscheidplechtigheid in Leusden.
Namens het bestuur van IVN Nijkerk,
Arie van den Berg, oud-voorzitter.
Nijkerk Natuurlijk
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Beschrijving bij de foto op de voorpagina

Grutto’s in de
Arkemheenpolder
Vanaf half februari is de grutto weer
terug in Nederland. Ze hebben dan
een lange reis achter de rug. Meestal
vliegen ze in één keer de afstand
van Afrika naar Nederland, waar de
meeste grutto’s in het voorjaar en
de zomer verblijven. In februari en
begin maart verblijven de grutto’s
nog in grote groepen bij elkaar, om
aan te sterken van de lange vliegtocht. Daarna verspreiden ze zich verder over
Nederland. De grutto’s gaan dan broeden.
In de Arkemheenpolder bij Nijkerk wordt alles gedaan om ervoor te zorgen
dat de grutto goed kan nestelen en dat de jongen kans krijgen te overleven. Het
meest ideaal zijn vochtige, kruidenrijke graslanden met een goed bodemleven
en volop insecten aan de oppervlakte. Late maaidata en kruidenrijke weilanden
zijn een vereiste om jonge grutto’s kans te geven te overleven. Na het
broedseizoen komen de grutto’s weer samen. Vanaf ongeveer juni vertrekken
ze weer naar Afrika.
Je vindt de grutto in februari en maart in grote groepen in de Arkemheenpolder, in Delta Schuitenbeek en op de natte weilanden, zoals aan het
Nekkeveld. Later laten ze zich vooral op de palen langs de weilanden zien.
Vanaf deze palen bewaken ze hun territorium. Luister ook naar hun meest
gehoorde roep: dat is een luid en helder ‘gruttooo, gruttooo’.
Omdat de meeste grutto’s in Nederland broeden, speelt Nederland voor de
grutto een belangrijke rol in het voortbestaan. In 2016 is de grutto verkozen tot
nationale vogel. Laten we hopen dat de grutto weer in aantal kan toenemen.
Wees voorzichtig in de polder tijdens het broedseizoen. Voor je het door hebt,
heb je een jonge grutto voor de fiets of de auto.
Thea de Ruijter

6

Voorjaarsplezier
Zo vanaf half januari, als de dagen
duidelijk gaan lengen, wordt het
verlangen naar het voorjaar al merkbaar. Het is het verlangen naar zon
en warmte, en naar het jonge frisse
groen in allerlei tinten (meer dan
dertig, heb ik me laten vertellen), de
vele bloemen die tot bloei komen
en de velden (nou, ja, meestal de
bermen) tooien met hun kleuren.
Ook het ontdekken van kikkerdril in
paddenpoelen of particuliere vijvers is
echt een voorjaarsgebeuren. En dan de
geluiden, zoals van bruine en groene
kikkers (ook wel boerennachtegalen
genoemd), het gezoem van insecten in
alle toonhoogten die je in het voorjaar
in extase kunnen brengen - die van
muggen brengen je in een andere staat
van opwinding.
Maar het allerbelangrijkste voor
velen van ons zijn de vogels, hun
zingen, het baltsgedrag en de
voorjaarskleuren van de mannetjes.
In januari beginnen de spreeuwen
al te oefenen op het nabootsen van
geluiden uit de omgeving, een beetje
binnensnavels. Bij mij is er één die
in het voorjaar het geluid van een
wielewaal nadoet en er is er één met
een telefoon! Het zijn formidabele
imitators. En de mussen tjilpen dan
op ruziënde toon in een kluwen van
bruine veertjes om een territorium
of een partner, om even later een
zandbad te nemen…, prachtig. Om er
vooraf al kippenvel van te krijgen.
En anders springen je de tranen wel in
de ogen om zoveel zanggeluk!

Tuinfluiter.

Die vogels, wat een weelde om die
weer te kunnen beluisteren.
Hoe zit dat eigenlijk met die zang van
de vogels, waarom zingen ze niet het
gehele jaar door? Tja, zij zijn niet de
enige die het lengen van de dagen als
prettig ervaren en gaan neuriën als
de lente komt of aan de schoonmaak
gaan voor een fris nest… Dat lengen
van de dagen, het steeds eerder
opkomen en steeds later ondergaan
van de zon, stimuleert de vogels om te
gaan zingen; de hormonen krijgen een
Nijkerk Natuurlijk
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De zang mondt uit in wekenlang
gratis vogelconcerten. Eerst de vroege
merels en de lijsters, daarna valt de
rest in, soms pas na weken als de
laatste trekkers uit de verre zuidelijke
oorden aangekomen zijn. En de
vrouwtjes laten zich verleiden om het
aan te leggen met de beste zanger.
Ornithologen verklaren de zang
van, vooral de mannetjesvogels,
wetenschappelijk. Romantici zeggen
dat vogels zingen om de schoonheid
van de schepping te bezingen.
Sommigen denken dat zangvogels
hun lied laten horen tot eer van de
Schepper. Ieder mag er zijn eigen
bevredigende verklaring aan geven
als het maar geen belemmering vormt
om er met elkaar van te genieten en er
plezier aan te beleven.
Arie van den Berg

Herderstaschje (uit Jac. P. Thijsse).

impuls: nesteldwang en
territoriumdrift worden
onbedwingbaar. Na de
stilte van de winter uiten
de driften zich bij de
mannetjes in uitbundige
zang, iedere soort op zijn
eigen wijs, iedere soort
begint op zijn eigen tijd,
zowel van de dag als van
het seizoen.
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reGionAle enerGie strAteGie
Gaat het lukken om de opwarming
van de aarde te stoppen?

Klimaatverandering; Nederland
moet van het gas af; Nederland
moet duurzamer; stikstof beleid;
biodiversiteit verbeteren; schone
lucht.
Zomaar wat onderwerpen die volop
in het nieuws zijn. Bedreigingen,
uitdagingen en kansen.
We zullen er allemaal vroeg of laat
mee te maken krijgen. Daarom is
het goed dat Europa en Nederland
de ambitie hebben om in 2050 CO2
neutraal te zijn. Er is geen tijd te
verliezen.
Voor Nederland betekent dit dat
de Overheid volop inzet op het
opwekken van groene energie. We
moeten op termijn voorzien in de
eigen energiebehoefte. Er komen o.a.
windmolens en zonnepaneelvelden

op zee maar ook op land. Biomassa,
biogas, aardwarmte, warmtepompen
en waterstof maakt het compleet.
Nieuwe mogelijkheden en
ontwikkelingen worden in de plannen
betrokken.
Om dat te realiseren is Nederland
opgedeeld in 30 regio’s, Regionale
Energie Strategieën; de ‘RES’.
De Foodvalley is daar één van.
Hierin werkt Nijkerk samen met
o.a. Barneveld, Ede, Veenendaal, de
gemeenten in de Gelderse Vallei.
De ambitie van Nijkerk is ook CO2
neutraal te zijn in 2050.
Naast ambitie voor het opwekken
van energie is het erg belangrijk dat
energie wordt bespaard. Daarom
worden er omvangrijke plannen
gemaakt om woningen en bedrijven
Nijkerk Natuurlijk
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Wat betekent de RES voor Nijkerk
op de korte en lange termijn?
Een summier overzicht van het
tijdschema is:

te verduurzamen door o.a. te isoleren.
Want isolatie is de eerste stap
om te besparen en een woning of
bedrijfsgebouw te verduurzamen.
Al deze plannen zullen de komende
jaren worden gemaakt en samen
met bewoners en bedrijven door
de regio worden uitgevoerd. Het is
een ambitieus traject met een lange
adem, vanaf dit jaar tot uiterlijk 2050.
De plannen worden gefinancierd
door subsidies, leningen, (financiële)
participatie en door de bewoners en
bedrijven zelf.
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Vanaf 2020 uitwerking van allerlei
plannen o.a. rond isolatie
en besparing, stimuleren
zonnepanelen op daken,
nieuwbouw aardgasvrij.
In 2023
1e plaatsing van
zonnevelden, in totaal 40
hectare.
In 2030
nieuwe zonnevelden, in
totaal dan 134 hectare,
en plaatsing van 2
windmolens.
In 2050
volledige ambitie
bereikt van 184 hectare
zonnevelden en 8
windmolens.

Andere energiebronnen en mogelijkheden zijn de komende jaren in
het tijdschema opgenomen. Het
betekent een enorme cultuur- en
gedragsverandering waar Nederland
mee te maken gaat krijgen.
De gemeente organiseert de komende
maanden zgn. ‘ateliers’ waarin samen
met belangstellenden de plannen
voor zonnevelden en windmolens
worden besproken. Het IVN neemt
daaraan deel omdat al deze plannen
een enorm effect hebben op het
waardevolle landschap rond Nijkerk.
Er is een werkgroep ‘Regionale
Energie Strategie’ opgericht waarvan
Thea de Ruijter, Hennie Sohl, Bram
van de Klundert en Arjan van Slooten
de leden zijn. Zij gaan het RES traject
positief en kritisch volgen en ijveren
voor juiste locaties voor zonnevelden
en windmolens. Bij de inrichting van
de locaties zal gestreefd worden naar
een zo groot mogelijke ecologische
inpassing zodat de biodiversiteit
wordt verbeterd en het aanzien van
het landschap wordt beschermd.
Belangrijk is dat de gemeente
bijvoorbeeld landgoederen,
het kampenlandschap en de
Arkemheense polder al voor
plaatsing heeft uitgesloten en dat
een landelijke overeenkomst met
natuurverenigingen is gesloten
waardoor maatregelen op gekozen
locaties mogelijk zijn die in het
voordeel van de natuur zijn, bijv.
verbetering van de biodiversiteit, het

aanleggen van een poel of bloemrijke
akkers, houtsingels, enzovoort.
De werkgroep heeft eind januari
een brief aan het college en de raad
van de gemeente Nijkerk gestuurd
waarin zij de bedreigingen, kansen
en mogelijke ideeën heeft uitgewerkt.
Gepleit wordt om o.a. eerst daken van
alle (bedrijfs)gebouwen, woningen
en braakliggende (industrie)gronden
te beleggen en maatregelen te
treffen waarvan nu al vaststaat dat
niemand er ‘spijt’ van zal hebben. De
gemeente heeft inmiddels aangegeven
dat de brief in het traject wordt
‘meegenomen’. Dat is alvast positief
maar betekent nog geen garanties.
De werkgroep zal de IVN-leden
periodiek in de nieuwsbrief en in
Nijkerk Natuurlijk over het verloop
van het traject informeren.
De werkgroep werkt intensief
samen met de stichting Natuur en
Milieu Noord West Veluwe. Op de
website van de gemeente en van de
Foodvalley is uitgebreide informatie
te vinden, zie
www.nijkerk.eu/inwoners/regionaleenergiestrategie
www.regiofoodvalley.nl/actueel/
nieuws/de-regionale-energiestrategie
Ook bij het GNMF, Gelderse Natuur
en Milieu Federatie, is veel informatie
te vinden: www.gnmf.nl/energie-enmilieu
Namens de werkgroep RES,
Arjan van Slooten
Nijkerk Natuurlijk
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Vogelgezang
Het zijn de zangvogels die ons met
hun zang zo bekoren. De meeste
daarvan zijn KBV’tjes, Kleine Bruine
Vogeltjes. Als u een zangvogeltje
ziet en hoort en u kunt niet goed zien
welke het is, dan zegt u gewoon dat
het een KBV’tje is.
Zangvogels zingen aangenaam mooi,
daarom heten ze ook zangvogels.
Wetenschappelijk behoren ze tot de
orde van de zangvogels. Er zijn echter
ook zangvogels die je niet meteen in
die categorie zou plaatsen. Ja, vogels
kun je in veel categorieën plaatsen.
Ik noem er een paar: trekvogels,
watervogels, bosvogels, roofvogels,
nachtvogels, tuinvogels, enzovoort.
Wel handig, zo’n indeling, niet altijd
wetenschappelijk. Neem eens de
groep waarvan het gezang nou niet
meteen als mooi wordt ervaren. Ik
bedoel de groep Corvidae, Kraaien
dus. Dat is een interessante groep
binnen de orde zangvogels. Het
zijn onze grootste zangvogels en de
volgende soorten komen voor in en
rondom Nijkerk: ekster, gaai, kauw,
raaf, roek en zwarte kraai. Ze horen
er echt bij, onder andere vanwege
hun syrinx. Vogels hebben geen
stembanden maar een orgaan dat
zich op de splitsing van luchtpijp en
longkwabben bevindt. Kraaien zijn
slim, schuw en houden afstand tot
mensen. Ze wantrouwen bijna alles en
iedereen. Maar ook van het gebabbel,
geschreeuw, lieflijke geluidjes,
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Gaai.

gekrijs en prachtige communicatie
van kraaiachtigen kun je genieten.
En zeker van hun gevarieerde
kleurenpak met scherp afgetekende
kleurvakken en fluorescerende zwartblauw-groene veren. We kunnen er
in de winter al van genieten maar in
het voorjaar zijn ze op hun mooist.
Zwarte kraaien hebben de naam de
slimste inheemse vogel te zijn - op de
raaf na. Of die zwarte kraaien echt zo
slim zijn?
Voorjaar 2019, ’s morgens tussen
vijf en zes uur. Ik word gewekt door
het gekras van een zwarte kraai. Ik
ben verrast, vind het mooi dat ik
zo dichtbij een kraai hoor roepen.
Het gaat maar door en ik begin het

Ekster.

aanhoudende krasgeroep te tellen
en ben al gauw over de honderd
keer. Dan wordt er tegen het
slaapkamerraam getikt, nogal stevig.
Ik stap uit bed en zie een zwarte kraai
weghippen. Als ik naar het raam
loop vliegt hij weg. Wat is dat nou?
De vreemdste gedachten spelen door
mijn hoofd. Zou er iets ernstigs zijn?
Heeft iemand hulp nodig? Zou er
iemand gestorven zijn? Of dreigt er
iemand iets ernstigs te overkomen?
Er gebeurt die dag verder niets, geen
bericht is goed bericht.

Kraai.

De volgende ochtend word ik opnieuw
wakker van het kraaiengekras, luid en
doordringend en weer wordt er op de
ramen getikt, nu van mijn werkkamer.
Ik sta weer op, de kraai ziet mij en
vertrekt. De volgende dag voert hij
zijn act op bij het keukenraam. Dat
gaat zo een paar weken door en ik
krijg moordplannen. Maar ja, hoe
doe je dat met een schuw, waakzaam
en slim beest. En een fraaie kraai
vermoorden omdat hij mij veel te
vroeg wakker roept, dat gaat me te
ver, echt te ver. Gelukkig hield het na
een paar weken op. Het einde van de
plaag viel samen met het uitvliegen

Zangstrottehoofd (syrinx): 1. luchtpijp,
2. kraakbeenring, 3. halvemaanvormige
membraan, 4. pessulus, 5. binnenstemband,
6. binnenste tympaniforme membraan,
7. zangspier, 8. buitenste tympaniforme
membraan, 9. buitenstemband, 10. bronchie.

van de jonge kraaien. Ah, het was dus
een soort territoriumbescherming.
De kraai, ik weet niet of het een
mannetje of vrouwtje was of dat ze bij
toerbeurt optraden, verdedigde zijn
territorium. Hij zag in de ruiten zijn
rivaal! Als hij pikte, pikte zijn rivaal
terug, als hij een stap achteruit deed,
deed de rivaal dat ook en dan ging
hij de rivaal verder verjagen maar
de rivaal kwam net zo snel terug als
hij achter de rivaal aanging. En maar
blijven krassen. Het was een eindeloze
vertoning die zich iedere ochtend
herhaalde. Hij leerde er niets van!
Kraaien slim? Dat zal wel, maar ze
kunnen ook irritant dom zijn!
Maar nu verwacht ik eigenlijk dat dit
buitengewoon hinderlijke vroegeochtendgebeuren zich in het voorjaar
van 2020 gaat herhalen. Tenzij een
jager deze vogelvrije rakker naar de
kraaienhemel heeft geschoten…
Arie van den Berg
Nijkerk Natuurlijk
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Nieuwjaarsbijeenkomst IVN
Op zaterdag 11 januari
was traditioneel weer de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
van IVN Nijkerk
en omgeving. De
nieuwsjaarreceptie vond dit
keer plaats in de gezelligste
huiskamer van Nijkerk, te
weten de bibliotheek op de
Frieswijkstraat.
Voorafgaande aan de receptie was er vanaf 14.00 uur een stadswandeling
(cultuur, historie en natuur ineen) met als gidsen Gerrie, Tiny en Leendert.
Het was mooi en droog weer, dus de wandeling was een groot succes.
Om vier uur was iedereen weer terug en kon de receptie beginnen. Behalve de
wandelaars waren er ook vertegenwoordigers van de gemeentelijke politiek
aanwezig, en natuurlijk de lokale persfotograaf.
Na een welkomstwoord van de ad-interim voorzitster Ellie Kroon werd de
nieuwe werkgroep “Energie Strategie” voorgesteld. Arjan van Slooten nam
het woord en vertelde over de RES (Regionale Energie Strategie). Dat Nijkerk
onder de RES van de Food Valley valt. En Putten weer onder een andere RES.
En alle verschillende afdelingen hebben de opdracht om iets aan energiebeleid
te doen, conform de afspraken van het klimaatakkoord. En dat heeft natuurlijk
gevolgen voor (onder andere) Nijkerk. Nijkerk heeft meer “buitengebied”
dan bijvoorbeeld Veenendaal. Daardoor moeten er meer windmolens en/of
zonneparken in het buitengebied van Nijkerk komen dan in Veenendaal. Een
politiek gebeuren.
Arjan heeft uitgelegd
wat de rol van de
nieuwe werkgroep
in deze is, namelijk
de gemeente van
informatie voorzien
en zorgen dat wij
de belangen van de
natuur behartigen,
echter zonder een
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actiegroep te worden.
Daarna was het
gezellig borrelen en
babbelen met zeer
geslaagde hapjes en
om 17.00 uur begon
Petra met een quiz
in een nieuw jasje,
namelijk een Nijkerkquiz op KAHOOT.
KAHOOT is een soort educatief leerprogramma in quizvorm. Razend populair
bij scholieren en studenten. En hoe leuk was het dat zelfs de oudere IVN’er
moeiteloos meeging met de hedendaagse dingen: op je telefoon meedoen
met een quiz vanaf een groot scherm. Waarbij tijd ook een belangrijke factor
is, naast natuurlijk het juiste antwoord. Erg leuk dus. De winnaars werden
beloond met vrijkaartjes voor lezingen of films in de bibliotheek en een
jaarabonnement van de bibliotheek Nijkerk.
Om 18.00 uur kon er weer langzaamaan begonnen worden met het afruimen.
Het was een zeer geslaagde middag, waarbij de grote dank van het IVN uitgaat
naar de bibliotheek.
Ruud Verhoef

Nijkerk Natuurlijk
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Regionale excursie natuurorganisaties
vrijdag 12 juni, Ermelosche Heide
Gezamenlijke excursie van: IVN Nijkerk
KNNV-Noordwest Veluwe
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Natuur-en Milieu Platform (NMP) Ermelo
St. Natuur- en milieubescherming Putten
In samenwerking met de Stichting Schapendrift
Onze regio kent een uitgebreid netwerk van heidegebieden. Overdag kun je daar hele
bijzondere flora en fauna tegenkomen, maar hoe vaak bent u in het donker op de hei
geweest? Juist dan komt er een hele andere dierenwereld tot leven, die voor velen nog
onbekend zal zijn. Tijdens deze avondexcursie op de Ermelosche Heide gaan we eerst
wandelen langs Malebossen en daarna in groepjes op zoek naar nachtzwaluwen en
vleermuizen. Na afloop daarvan kunnen we kijken naar nachtvlinders.
Programma:
19.00 uur
Bezoekerscentrum open. Gelegenheid voor een drankje
19.30 uur
Presentatie over Malebossen in het Bezoekerscentrum
20.00 uur
Wandeling langs Malebossen in 2 groepen
21.40 -22.00 uur Pauze. Gelegenheid voor een drankje
22.00 -23.00 uur Wandeling in groepen naar nachtzwaluwen en vleermuizen
23.00 - ..........
Nachtvlinders kijken bij 2 schermen (tot na middernacht)
De Nachtzwaluw en vleermuizen zijn s’nachts actief. Op de
Veluwe is de Nachtzwaluw een broedvogel van heidevelden,
zandverstuivingen en open bossen. De soort is aanwezig
van eind april tot in september. Na zonsondergang kun je
ze horen door hun verdragende en uiterst kenmerkende
snorrende zang. Het geeft een mooie zwoele zomeravond
een unieke sfeer! Het geluid van verschillende soorten
vleermuizen is te beluisteren via een Bat-detector. Het
inventariseren van nachtvlinders is mogelijk door ze met
een wit laken en een felle lichtbron te lokken. Tijdens deze
avond/nacht zullen we dit demonstreren, om u op die
manier kennis te laten maken met dit bijzondere nachtleven.
Adres schaapskooi: Postweg 50, Ermelo
(met de auto alleen bereikbaar via de Drieërweg in Ermelo).
Omdat we ons, met toestemming, na zonsondergang in het gebied begeven is het aantal
deelnemers beperkt tot 40 personen. Het is daarom noodzakelijk om je vooraf aan te
melden. Doe dit uiterlijk vóór 7 juni via het mailadres bennovdhoek@hotmail.com.
Als je niet kunt deelnemen aan de (langere) wandeling, kun je in het bezoekerscentrum blijven of
later komen. Vermeld dat svp bij aanmelding.
Deze excursie is sterk weersafhankelijk. Mocht deze vanwege het weer geen doorgang
kunnen vinden dan worden deelnemers hierover tijdig geïnformeerd. Zo mogelijk
wordt uitgeweken naar de volgende dag.
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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 openingstijden zijn elke dag
van 8.00 uur tot 21.00 uur. Ook op zondag.
Gewoon bij

Albert Heijn Nijkerk.

Frieswijkstraat 72 - Nijkerk

Nijkerk Natuurlijk
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Activiteit

Relaxte fotowandeling **

IVN Groencursus, 5 themaavonden en 3 excursies ***

Doorstapwandeling *

Vogelinventarisatie

Groen café i.s.m.
Groei&Bloei Nijkerk (snoeien)

Algemene Ledenvergadering

Excursie Kootwijkerzand

Avondwandeling *

Relaxte fotowandeling **

Vogelinventarisatie

Groen café i.s.m. Groei&Bloei
Nijkerk (zaaien en stekken)

Datum

zo. 8 mrt.

wo. 11 mrt.

di. 17 mrt.

za. 21 mrt.

za 21 mrt.

ma. 23 mrt.

za. 28 mrt.

za. 28 mrt.

zo. 12 apr.

za. 18 apr.

zat.18 apr.

10.00 u. - 12.00 u.

09.00 u. - 10.00 u.

10.00 u. - 12.00 u.

19.00 uur

Vertrek 13.30 uur

19.45 u. - 22.15 u.

10.00 u. - 12.00 u.

09.00 u. - 10.00 u.

09.00 uur

Zie Nieuwsbrief/
website

10.00 u. - 12.00 u.

Tijd

2e kwartaal 2020

Bibliotheek Nijkerk

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief/website

Zie Nieuwsbrief/website

NS-Station Nijkerk

Bibliotheek Nijkerk
Frieswijkstraat 99

Bibliotheek Nijkerk

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief/website

Aeres VMBO Nijkerk
Zie Nieuwsbrief/website

Zie Nieuwsbrief/website

Startlocatie

Programma

IVN natuureducatie

Ruud Verhoef

Hanneke Bronkhorst

Fotowerkgroep

Petra Heidinger
Ruud Verhoef

Leendert de Boer
Ellie Kroon

Bestuur

Ruud Verhoef

Hanneke Bronkhorst

Ruud Verhoef

Contactpersoon:
Rien Loman

Fotowerkgroep

Gidsen

Relaxte fotowandeling **

Vogelinventarisatie

Groen Café i.s.m. Groei&Bloei
Nijkerk (de dier/insectvriendelijke tuin)

Doorstapwandeling *

Avondwandeling *

Relaxte fotowandeling **

Doorstapwandeling *

Vogelinventarisatie

Groen Café i.s.m. Groei&Bloei
10.00 u. - 12.00 u.
Nijkerk (de eetbare tuin/natuur)

zo. 10 mei

za. 16 mei

za. 16 mei

din. 19 mei

za. 23 mei

zo. 14 juni

din. 16 juni

za. 20 juni

za. 20 juni

Bibliotheek Nijkerk

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief/website

Zie Nieuwsbrief/website

Zie Nieuwsbrief/website

Zie Nieuwsbrief/website

Bibliotheek Nijkerk

Delta Schuitenbeek bij
Putter Stoomgemaal

Zie Nieuwsbrief/website

Zie Nieuwsbrief/website

Zie Nieuwsbrief/website

Ruud Verhoef

Hanneke Bronkhorst

Ruud Verhoef.

Fotowerkgroep

Petra Heidinger
Ruud Verhoef

Ruud Verhoef

Ruud Verhoef

Hanneke Bronkhorst

Fotowerkgroep

Petra Heidinger
Ruud Verhoef

Ruud Verhoef

Dit programma is onder voorbehoud. Zie ook de website,www.ivn.nl/afdeling/nijkerk en de maandelijkse Nieuwsbrief.
Volg ook de plaatselijke bladen en de kabelkrant. Voor meer informatie: bel 033-2461854 of mail info@ivn-nijkerk.nl

* 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
*** Inschrijven verplicht, aan deze cursus zijn kosten verbonden. Aanmelding: via onze website of info@ivn-nijkerk.nl (voorkeur),
of contactpersoon Rien Loman, telefoon: 033-2461854.

09.00 u. -10.00 u.

09.00 uur

10.00 u. - 12.00 u.

19.00 uur

09.00 uur

10.00 u. - 12.00 u.

09.00 u. - 10.00 u.

10.00 u. - 12.00 u.

19.00 uur

Avondwandeling *

za. 25 apr.

09.00 uur

Doorstapwandeling *

din. 21 apr.

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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De oude Begraafplaats
van Nijkerk als park
Op zaterdag 11 januari jl., voorafgaand aan de IVN-Nieuwjaarsreceptie in de Bibliotheek, leidde
Leendert de Boer met Tiny Meersma
en Gerrie de Gooijer een natuur/
cultuurhistorische wandeling door
Nijkerk. Deze bestond voornamelijk
uit een rondgang, met gedetailleerde
uitleg, over de mooie begraafplaats
van Nijkerk.
Om ook degenen die niet konden
deelnemen aan deze wandeling toch
uitgebreid te informeren over de
prachtige aanleg en begroeiing van
de begraafplaats, leek het Leendert
goed hieraan een artikel te wijden in
Nijkerk Natuurlijk.
In 1828 werd het verboden om in en
bij de kerk te begraven. Het begraven
bij de kerk leidde door de overvolle
graven tot zeer onhygiënische
omstandigheden. Er moest buiten de
bebouwde kom begraven worden. In
Nijkerk kwam die begraafplaats te
liggen aan de Frieswijkstraat.
Deze begraafplaats is een oase van
rust, ondanks het verkeer dat via de

invalsweg voorbij raast. En er valt
veel te zien. Het eerste wat opvalt is
de ouderdom van de graven; allerlei
plantjes, waaronder veel mossen en
korstmossen, maken gebruik van de
verweerde stenen.
Het meest vallen echter de
majestueuze bomen op. Deze bomen
doen vermoeden dat ze honderd of
meer jaren oud zijn. Wat ook opvalt
is dat de bomen bijna allemaal
groen blijven in de winter. Op veel
graven zijn struikjes geplant die ook
groen blijven in de winter, zoals de
Cotoneaster en de Gaultheria. We
hoeven niet lang te raden wat de
reden is voor die altijd groen blijvende
planten: ze symboliseren een eeuwig
leven. Hetzelfde zien we met het
kerstfeest. De kerstboom is bijna
altijd een spar. Die houdt zijn groene
naalden de hele winter door.
Soms wordt de dennenboom gebruikt
als kerstboom. Ook die houdt zijn
naalden in de winter. Denk maar
aan het liedje “O dennenboom o
dennenboom, wat zijn uw takken
wonderschoon”. Hulst is eveneens
een altijd groen blijvende plant, die
zien we veel in kerststukjes. Vooral
fraai als er rode bessen aan de takken
zitten. Mistletoe hoort ook thuis in
kerststukjes maar die halfparasiet
komt alleen voor in bomen op
kalkrijke grond.
De meest voorkomende boom op de
begraafplaats is de Thuja, ook wel
Levensboom genoemd en niet alleen
als symbool voor eeuwig leven maar
Nijkerk Natuurlijk
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heel veel stuifmeel worden
geproduceerd. Als de boom
bloeit en het windstil is kan
het stuifmeel niet weg. Als er
dan flink aan de boom wordt
geschud komt het stuifmeel
vrij. Alsof er een zware mist
uit de boom komt opzetten.
Thuja.

ook voor traditioneel geneeskrachtig
gebruik. Er zijn vijf soorten. Deze
komen oorspronkelijk uit Amerika
en Japan. Er worden, omdat het
een makkelijke boom is die goed
gesnoeid kan worden, veel variëteiten
gekweekt. Er staat één bijzondere
Thuja, een goudgeel exemplaar.
We hebben geluk dat het een oude
begraafplaats is: hier komen oude,
buitenissige exemplaren van de Thuja
voor. De onderste takken rusten op
de grond, hebben wortels gevormd
en zijn op enige afstand van de stam
weer opgeschoten zodat deze de
boom als steunberen omgeven. Hoe
ouder het exemplaar, hoe ruwer de
schors.
Het hout van deze boom wordt voor
allerlei doeleinden gebruikt. Indianen
maakten er kano’s en totempalen
van. Het hout wordt ook gebruikt
in kassen, voor omheiningen en
doelpalen.
De Thuja is een windbloeier, dat wil
zeggen dat het stuifmeel door de
wind wordt verspreid. Om succes te
hebben met de bestuiving moet er
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Treurbeuk.

Voor het huisje op de begraafplaats,
waar vroeger de doden werden
opgebaard, staat een bijzondere
beuk, namelijk een treurbeuk, de
moeite waard om die eens goed te
bestuderen. Op de bast van de beuk
willen bijna nooit mossen groeien
omdat die te zuur is. Het duurt ook
heel lang voordat de afgevallen
bladeren verteren. Deze boom is
echter zo oud dat op sommige
plekken de bast totaal verweerd is.
Daar groeien mossen. De moeite
waard om eens een kijkje te nemen.
Bij één van de oudste graven staat ook
zo’n oude beuk. Hierin heeft Jelle de

Jong een fraaie nestkast opgehangen
voor een bosuil. Die nestelde namelijk
in een Treures die dertig meter
verderop staat. Door een zware storm
een paar jaar geleden is er op de oude
begraafplaats veel schade aangericht.
De Es is toen zo gesnoeid dat alleen
de stam overbleef. Hierin zaten een
aantal holtes. In één ervan nestelde
de bosuil. Deze uil nestelt hier al een
paar jaar en heeft in ieder geval twee

jongen grootgebracht. Het is te hopen
dat de uil de nestkast gaat gebruiken.
Opmerkelijk is dat er één Slangenden
of Apenboom (Araucaria Aurocana)
staat. Oorspronkelijk komt deze boom
uit Argentinië en Chili. De boom is
goed bestand tegen bosbranden. De
zaden ervan kunnen gegeten worden.
Leendert de Boer
Met een loep (10x vergroting)
wordt de kleine onopvallende
plant een ware schoonheid.
Op de rozetblaadjes zitten
kleine gaffelhaartjes (in tweeën
gespleten haren), die vooral
goed te zien zijn aan de bladrand. Het
lijken net rijen windmolens.

De Zandraket
Eén van de vroege voorjaarsbloeiers
is de Zandraket (Arabidopsis
thaliana). Een onopvallend plantje
met kleine witte bloemetjes. De
Zandraket is een éénjarige plant uit
de Kruisbloemenfamilie, wat betekent
dat de bloemblaadjes tegenover
elkaar staan in een kruis. De plant
voltooit zijn leven in één jaar. In dat
ene jaar ontkiemt de plant, bloeit ze,
produceert zaad en sterft.

Bladrand met gaffelhaartjes.

Ook verder op de plant bevinden
zich verspreid haren. Die haren
produceren bij aanraking allerlei
stofjes (glucosinolaten) die
beschermen tegen tegen schimmels,
bacteriële ziekteverwekkers en
planteneters.
De wetenschap had deze onopvallende bloeier al vroeg in de gaten.
Voor het eerst beschreven in 1577
door Johannes Thal (Harz gebergte
Duitsland) en genoemd Pilosella
siliquosa en in 1753 hernoemd in
Nijkerk Natuurlijk
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Arabis thaliana (ter nagedachtenis
aan Thal) door Carl Linnaeus in zijn
omvangrijke werk ‘Systema naturae’
(systematische naamgeving). In 1842
werd Arabis gewijzigd in Arabidopsis.
Het is een makkelijke plant voor
onderzoek: ze stelt weinig eisen
aan haar omgeving, groeit snel,
produceert veel zaad, is overal te
vinden, heeft weinig water nodig
en een kleine hoeveelheid erfelijk
materiaal (5 chromosomen; opgerold
DNA in pakketjes). In 1873 werd een
dubbelbloemige natuurlijke mutant
(erfelijke afwijking) beschreven,
in 1943 werd ze als modelplant
voorgesteld in de wetenschap, in 1945
werden de eerste mutanten gemaakt
middels röntgenstraling.
De bladeren van de Zandraket
worden rood (anthocyanen) onder
barre omstandigheden. Wetenschappers hebben een mutant gekweekt die
alleen rood kleurt als er stikstofoxide
wordt opgenomen via de wortels.
Deze mutant wordt gebruikt om
landmijnen te detecteren die TNT
bevatten. Hieruit lekken namelijk
stikstofoxiden. Het zaad kan
eenvoudig vanuit een vliegtuig
worden uitgestrooid over een groot
gebied en na een aantal weken
ontkiemen. Hoe dichter een plant

staat bij een landmijn, des te roder
kleuren haar bladeren. Het nadeel
van deze methode is de hoge
frequentie van vals alarm (een kleine
hoeveelheid stikstofoxiden komt van
nature in de grond voor).
Pas in de jaren ’80 werd de plant
wereldwijd gebruikt als modelplant
in vele experimenten en onderzoeken
om o.a. de voortplanting, plantgroei
en plantchemie beter te begrijpen.
In 1986 vond een doorbraak plaats
waarin een genetische eigenschap
van de plant mbv. een bacterie werd
gekloond.
In 1990 startte het Multinational
Coordinated Arabidopsis thaliana
Genome Research Project (1990 –
2001) om het volledig genoom (DNA;
erfelijk materiaal 1) van de plant in
kaart te brengen (dit onderzoek liep
parallel aan het Human Genome
Project, menselijk DNA 1990 - 2003).
In dec. 2000 werd duidelijk dat het
genetisch (erfelijk) materiaal (DNA)
bestond uit ongeveer 125 miljoen
basenparen, 25.500 genen die coderen
voor 35.000 eiwitten. Dit lijkt erg veel,
- en dat is het ook -, maar vergeleken
bij vele andere planten is het een
kleine hoeveelheid. De plant ‘Paris
japonica’ heeft maar liefst 150 miljard
basenparen (50x zoveel als de mens!).

1. Een korte uitleg van DNA:
DNA staat voor ‘Deoxyribonucleic acid’ en lijkt op een gedraaide ladder waarin elke trede een basenpaar voorstelt.
De ladder van de Zandraket heeft dus 125 miljoen tredes (die van de mens 3000 miljoen). Er zijn vier verschillende
tredes (afgekort C-G, G-C, A-T en T-A; de letters zijn afkortingen van de stoffen Cytosine, Guanine, Adenine en
Thymine). Die tredes kunnen in allerlei volgordes boven elkaar zitten. Een welbepaald aantal tredes boven elkaar,
die staan voor een bepaalde functie/eigenschap, wordt een gen genoemd. Met behulp van genen kan een plantencel
eiwitten maken die zorgen dat de plant kan groeien en zich kan voortplanten.
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De scholenwerkgroep
IVN Nijkerk/Putten heeft een scholenwerkgroep (SWG)
die tot op heden steeds prachtig mooi werk verricht.
Elk jaar worden er een aantal excursies voor basisscholen verzorgd.
- De reigerkolonie bekijken op landgoed Oldenaller
- Het slootjevissen met kinderen, gewoon met
schepnetje en dan kijken wat er bijvoorbeeld in de
plaatselijke vijver allemaal huist qua diertjes
- De herfstwandeling met paddenstoelen door het
Hoevelakense bos.

De urbane flora van
Nederland, Stadsplanten.nl,
foto Peter Hegi.

Door al deze
onderzoeken is de
Zandraket zelfs een
modelorganisme
geworden voor
de studie van de
biochemische en
moleculaire processen
die betrokken zijn bij
allerlei menselijke
ziekten.
Dus, als je in de lente
heerlijk in je tuin aan
het werk gaat, en je
wiedt dat vervelende
onkruid eruit, denk
er dan aan dat er een
veel voorkomend,
maar heel bijzonder
plantje tussen kan
zitten!!!
Arjan Kalee

Zulk leuk en dankbaar werk allemaal. Gewoon de
natuur in met een groepje kids, voor een uurtje. Ze
genieten zo en ze spreken het ook uit. Na afloop krijg je
echt waardering via bedankjes van die kids. Maar… het
aantal vrijwilligers vanuit het IVN dat de klassen helpt
begeleiden door de natuur, neemt af. Helaas. Hierdoor
wordt het moeilijker om te voldoen aan de vraag van
de scholen om excursies te organiseren. En ook het
aantal mensen dat een paar uurtjes per jaar voor de
klas wil staan, met gewoon een leuk verhaaltje over
een onderwerp in de natuur (bomen, bijen, kikkers
etc.) neemt af. En dat is dubbel jammer, want IVN
staat wèl voor: “Instituut voor NATUUR EDUCATIE
en duurzaamheid”. En wij, IVN’ers, kunnen zo
makkelijk even wat leuks over de natuur aan kinderen
vertellen. Dit geldt voor jonge maar ook voor de
oudere IVN’ers. Wij zouden het erg leuk vinden als wij
meer vrijwilligers zouden kunnen krijgen voor onze
scholenwerkgroep. Je hoeft niet heel veel te weten en
het kost je ook nog eens weinig tijd. Al kun je maar
twee uur per jaar iets voor de scholenwerkgroep
betekenen. De enige eis die wij stellen is dat je
natuurlijk wel met kinderen om moet kunnen gaan en
het enthousiasme voor de natuur over moet kunnen
dragen op die kinderen. Maar volgens ons voldoet elke
IVN’er binnen onze vereniging aan deze eisen .
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Ruud Verhoef (r.e.verhoef@gmail.com) of je kunt Ruud
even bellen op 06 50743818. Je kunt natuurlijk ook altijd
even Rien Loman aanschieten.
Scholenwerkgroep IVN, Ruud Verhoef
Nijkerk Natuurlijk
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Eieren
Verbazingwekkend is de natuur in
zijn veelheid aan variaties. Maar één
aspect schijnt zeer succesvol te zijn,
een soort basisprincipe: het leggen van
eieren bij de voortplanting. De meeste
eieren worden in het voorjaar gelegd
of afgezet en dienen als voedsel voor
andere soorten dieren terwijl ze
bedoeld zijn voor nageslacht. Maar
de natuur is met eieren en zaad zeer
overvloedig vanwege de noodzaak
van anderen om te eten. En ook als
de eieren uitkomen zijn er talloze
schepselen die dat jonge spul nodig
hebben om hun eigen jongen groot te
brengen. Ja, de natuur is hard, wreed
zo u wilt.
Er zijn onnoemelijk veel dieren die
eieren leggen. Het leeuwendeel van
die ontelbare hoeveelheid wordt ingenomen door insecten, van vlinders
tot kakkerlakken en van mieren
tot luizen. Hun aantal wordt
geschat op tot 20 miljoen soorten en
ondersoorten, die hun eitjes leggen:
als pakketjes of los per stuk, op of
in de grond, in
het zand, op of in
het water, onder
boomschors en in en
op alle onderdelen
van planten: steel,
blad, bloem, vrucht
en wortel. Ook in
het lichaam van
Wijngaardslak die
andere dieren en
eieren legt.
van mensen…

Mannetje vroedmeesterpad met eiersnoeren.

Spinnen zijn eierleggende dieren
waarvan er op aarde meer dan 45.000
soorten zijn. Zij leggen hun eitjes op
verborgen plaatsen, hoekjes, gaten,
spleten. Maak je schuur maar eens
schoon. Een flinke duit in het zakje
doen ook de wormen met meer dan
25.000 soorten, zowel wormen in de
grond als wormen in het lichaam
van dieren en mensen; het aantal
gelegde eitjes is soms indrukwekkend.
Dan hebben we de niet te vergeten
amfibieën waaronder kikkers en
salamanders, maar ook hagedissen,
krokodillen, schildpadden, slakken,
kreeften en krabben, weekdieren,
vissen en tot slot de bijna
onuitputtelijke rijkdom aan dieren
in zeeën en oceanen. Daarbij denk ik
aan de holtedieren zoals de ‘bloemen
van de zee’, de zeeanemonen, de
inktvissen en al die andere vaak nog
onbekende dieren van de diepzeeën.
Het duizelt mij bij het noemen van
al die diersoorten, waarvan de helft,
de vrouwtjes, een duizelingwekkend
veelvoud aan eieren produceert.
Het doet mij denken aan de 50
miljard sterren van onze Melkweg
en het zeker even zo grote aantal
Melkwegstelsels in het heelal; niet te
bevatten aantallen.
Nijkerk Natuurlijk
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Vrouwelijke zoogdieren en mensen
hebben wel eieren, maar leggen die
niet. Er is slechts één uitzondering:
het vogelbekdier in Australië. Dat
vreemde beest legt eieren en zoogt de
kleinen nadat ze uit het ei gekropen
zijn. Zijn uiterlijk is een wonder
op zichzelf. Natuurlijk wordt deze
zeldzaamheid sinds kort in zijn
voortbestaan bedreigd.
Voor ons mensen zijn eieren van
vogels het belangrijkst, en dan bedoel
ik de eieren van de kip. Als voedselbron worden daarvoor in de wereld
6 miljard leghennen gehouden.
Sommige hoogproductieve hennen
leggen ruim 300 eieren per jaar. Allemaal onbevrucht want ze zien van
hun leven geen haantjes, die zijn voor
de slacht.
Een prachtig aspect van de vogeleieren is hun variatie in grootte, vorm
en kleur of bespikkeling. Dat zijn
aspecten die vooral vogelaars boeien,
maar ook gewone natuurliefhebbers
beleven daar plezier aan. Vroeger kon
je ongestraft eieren en eitjes uit nesten
halen voor je verzameling of voor
bij de maaltijd. Nu is dat gelukkig
niet meer toegestaan. Er zijn wel
vogelsoorten verdwenen vanwege
de verzameldrift van hebzuchtigen.
Dat neemt niet weg dat het een erg
interessante hobby is om uit te zoeken
welke vogel welk ei legt in wat voor
nest.

Er verschijnen nog steeds boeken
over de eieren van onze vogels. Zo
kocht ik onlangs via de Ramsj het
boekje ‘Eieren en hun Vogels’ met
als ondertitel ‘Eieren van de meest
voorkomende soorten in Nederland’.
De auteur is Johan Haringsma,
kennelijk een Fries want hij noemt
in de kop niet alleen de Nederlandse
naam maar ook de Friese: Grutto
(Skries) daarnaast de Latijnse: Limosa
limosa en de Engelse: Black-tailed
Godwit. De compacte informatie
op één pagina geeft een foto van de
vogel, van het legsel en van een ei.
De begeleidende tekst over 51 vogels
bevat precies voldoende gegevens
voor een naslagwerkje. Als voorbeeld
heb ik de pagina van de pimpelmees
gekozen, de op twee na meest getelde
vogel tijdens de tuinvogeltelling in
januari van dit jaar.
Arie van den Berg
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Interview met een IVN’er
Google Maps beloofde een prachtige
omgeving, dat klopte helemaal. Aan
de bosrand, op loopafstand van het
centrum van Putten, woont Jos, daar
mocht ik hem interviewen.
“Allereerst even duidelijk maken:
dit wordt niet zo’n 4 pagina’s lang
interview als in de vorige editie van
NN hoor! Natuurlijk prima dat de
lezers van Nijkerk Natuurlijk willen
weten wie de nieuwe penningmeester
is, maar over mij valt niet zo veel te
vertellen hoor!”
Zo begon het gesprek met Jos Noppen,
onze nieuwe penningmeester dus..
Voorzien van een beker thee,
bewonderde ik het schilderij van een
grutto met jongen, geschilderd door
een man die in die tijd het blad van de
Vogelbescherming illustreerde.
En dan maar beginnen…

De weg waaraan Jos woont.

om uiteindelijk dus in Putten te
belanden, waar ze nu al weer 19 jaar
wonen.

Wie is Jos Noppen?

Opgegroeid in Haarlem, met een
moeder die hem meenam de duinen
in en leerde planten te determineren.
Dat was zijn vroegste ervaring met
de natuur. Geen idee over vogels,
volgens Jos kende hij het verschil niet
tussen een spreeuw en een merel.
Jos woont al 46 jaar samen met Leny.
Waar Leny uit Amsterdam komt (nee,
het bos is niet eng in het donker;
Amsterdam, dat is pas eng ’s avonds
alleen op straat, altijd op je hoede!) en
Jos dus uit Haarlem, verhuisden ze
samen, het werk van Leny achterna,
via Heemstede, naar Drenthe (Annen)

In Annen woonden ze prachtig, op
de rand van de Hondsrug, in een
huis aan de rand van de Brink met
een weiland erachter waar soms
schapen, maar ook vaak paarden
liepen. Prachtig om die paarden te
zien rennen! Voelen ze zich in Putten
als “import” vreemden, dat was
in Drenthe nog veel sterker. Daar
Nijkerk Natuurlijk
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gebruikten de mensen
in hun dialect woorden
die onherkenbaar
waren. Dan voel je je
echt een vreemde.
Inmiddels is Jos al meer
dan tien jaar gepensioneerd. Maar
vervelen doet hij zich niet. Momenteel
is hij druk met het leggen van de vloer
in zijn nieuwe, 11 ½ m lange houthok.
Hij is er duidelijk blij mee, en terecht.
Jos organiseert maandelijks lezingen
in de bibliotheek van Putten, over
zeer diverse onderwerpen. Hij heeft
hierin de vrije hand, mits het niet
politiek of religieus getint is. Het
moet wel educatief en/of informatie
verschaffend zijn. Hij nodigt sprekers
uit en regelt ook de P.R. in de lokale
krant.
Ook is Jos nog vicevoorzitter van de
Stichting Natuur & Milieu te Putten.

Hoe en wanneer ben je bij het
IVN terecht gekomen?

Als penningmeester moet je altijd
heel precies werken, dat suggereert
vaak ook een boekhoudkundige
functie? Helemaal niet! Jos heeft altijd
goed kunnen rekenen. Waar hij privé
rommeliger is, kan dat met cijfers
natuurlijk niet. Vanuit zijn functie als
programmeur was hij er altijd al op
gespitst om zo min mogelijk fouten
te maken, dat scheelt een hoop tijd en
moeite.
Door dit secure werken en het
goed kunnen rekenen is hij van
vele verenigingen en stichtingen
bestuurslid geweest, hij wist er zo
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wel zeven in zijn hoofd, opsommen
niet nodig. Wel relevant was zijn
betrokkenheid bij de Bekenstichting.
Tijdens het onderhoud van de
Volenbeek (2017) heeft hij samen
gewerkt met Rien (Loman) en toen
hij van Rien hoorde dat het IVN een
penningmeester zocht, heeft hij zijn
hulp aangeboden. Jos kende Rien toen
al langer, hij heeft vaker met hem,
Sandra Plette en de andere leden van
de werkgroep Landschapsbeheer
samengewerkt aan het onderhoud van
de Volenbeek. Hoe hij Rien (en het
IVN) heeft leren kennen, daar moet
Jos over nadenken, waarschijnlijk is
dat ontstaan tijdens een excursie van
de Bekenstichting in het voorjaar van
2016. De Bekenstichting zet zich in
voor het behoud van alle gegraven
beken op de Oost-Veluwe.
De Groevenbeek is de oudste
beek; tussen deze beek en de
Schoonderbeek ligt de Volenbeek.
Deze begint in de buurt van het
restaurant “De Chinese Muur”,
met een merkwaardige spreng van
wel 500 meter, en loopt door tot de
watermolen op de Watervalweg.
De Volenbeek is door de molenaar
van deze watermolen gegraven,
een enorm werk, zonder moderne
graafmiddelen! Hij deed dit omdat
hij voor zijn molen niet afhankelijk
wilde zijn van de mensen van de
Groevenbeek. Hij was rond 1860/1870
klaar, toen bleek zijn werk eigenlijk
voor niets te zijn geweest, dankzij de
opkomst van de stoommachine…

De schoonmaak van de beek verliep
heel voorspoedig, de waterstroom
liep zoals deze hoorde te lopen. Tot
de dramatisch droge zomer van 2018!
Nog steeds is het waterpeil van de
Volenbeek niet helemaal hersteld
en loopt de stroming niet helemaal
door tot de waterval. Wat ook niet
meewerkt hierin is de rol van het
zwembad, zij onttrekken hun water
aan de beken. Dat zou niet zo erg
zijn als ze datzelfde water dan aan
het einde van het seizoen zouden
zuiveren en terug laten lopen. Of
gewoon water afnemen van Vitens
natuurlijk!
De waterval aan de Waterweg ligt
trouwens verstopt achter een huis.
De eigenaren vinden het niet zo leuk
als allerlei mensen de waterval willen
komen bekijken. ….
Inmiddels zijn er gesprekken met de
Gemeente Putten, Stichting Natuur en
Milieu, de vertegenwoordigers van de
eigenaar van de beek, maar ook met
het Waterschap, Natuurmonumenten
en de Bekenstichting, om de spreng
schoon te gaan maken; dat is voor een
paar vrijwilligers te veel werk. Dat
moet met moderne middelen gedaan
worden.

Wat zijn je bezigheden bij het
IVN?

Alles wat een penningmeester behoort
te doen. Bankrekeningen, declaraties
en betrokkenheid bij de nieuwe
statuten, die nu trouwens bij de
notaris liggen.

Wat is je binding met de natuur
en wat is je persoonlijke favoriete
plek?

Toen Jos in dienst zat, kreeg hij een
vriend (die heeft hij nog steeds) die
vogelaar was. Dat was een eyeopener
voor hem. Sindsdien is de liefde
voor vogels gekomen. Niet dat hij nu
fanatiek vogelaar is, maar zijn kennis
is sindsdien met sprongen vooruit
gegaan.
De openheid van het Drentse
landschap… Dat trekt toch meer dan
de Puttense bossen. Het vogelen op de
dijk, het weidse uitzicht… Tja, als hij
ooit nog eens zou verhuizen…

Wat zijn je hobby’s?

Vogelen, niet fanatiek, en Spaans.
Spaans??? Jazeker! En ja, daar zit een
verhaal achter. Volgens Jos wonen in
Zuid-Spanje zeer vriendelijke mensen.
De eerste grote vakantie van Jos en
Leny samen, in 1989, was een rondreis
van vier weken door Spanje (met de
tent). Maar Jos liep ertegenaan dat
hij geen gesprek kon voeren. Toen
hij een groenteboer zocht en hij dit
met handen en voeten duidelijk heeft
kunnen maken, liep de hele groep
mensen mee naar de groenteboer
om hem daar verder te kunnen
helpen. Dat was de aanleiding voor
zijn Spaanse taallessen. Sindsdien
gaan ze minstens om de twee jaar
samen, met de auto op rondreis door
Spanje, al slapen ze nu wel in hotels.
Zijn bescheidenheid siert hem, maar
volgens Leny spreekt Jos heel goed
Spaans!
Nijkerk Natuurlijk
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Wat wil je vertellen aan de lezers
van Nijkerk Natuurlijk?

Sterkte met de energietransitie!
Hopen dat de gemeente Nijkerk
verstandig omgaat met het kiezen
van een geschikte locatie voor alle
zonnevelden. Maar ook dat de
werkgroep die zich hiermee gaat
bezighouden geen belemmering
hierin gaat worden. Belangrijke
dingen sparen, vanuit het oogpunt
van natuurwaarde, maar ook de
landschappelijke waarden koesteren.
Niet zomaar alle weilanden op
de grens van Nijkerk en Putten
volbouwen, maar goed kijken welke
stukken weiland geschikt zijn en
welke behouden moeten worden…
Het evenwicht hiertussen in het oog
houden.
Hierna hebben we een interessant
gesprek gehad over het probleem van
alle CO² in de dampkring, nu door
de bosbranden in Australië nog meer
CO²!

’s nachts uit de auto en hoorde hij
een hele kudde wegrennen. Dat is
nu minder, waarschijnlijk omdat er
veel geschoten wordt? Maar zeker
weten is dat niet. Zelf leerde ik van Jos
dat wilde zwijnen van bloembollen
houden, narcissen bijvoorbeeld, daar
zijn ze gek op! Dat wist ik niet.
De prachtige bostuin vergt
veel onderhoud, alleen al het
schoonhouden van de oprijlaan is
een hele klus! Waar het bos vooral
uit beuken bestaat, en veel hulst,
ontdekte ik, staan langs de oprijlaan
vooral eiken… Maar er is gelukkig
nog geen eikenprocessierups gespot!
Wel buxusmot, maar dat geeft niet, de
vervanger van de buxus, liguster, is
toch een veel leukere plant.

En tot slot: de tuin van Jos

Jos voert de vogels in de tuin. Ja, jaar
rond, Jos is ervan overtuigd dat de
vogels zelf intelligent genoeg zijn
om het voedsel voor hun jongen met
insecten aan te vullen.
In de buurt van zijn huis is onlangs
een zieke das aangetroffen. Die is
gevangen, in Limburg opgeknapt en
weer in de buurt losgelaten. De das
was zo vriendelijk om zich later nog
een keer door de nachtcamera van Jos
te laten vastleggen. Vroeger liepen
er ook wilde zwijnen, dan stapte Jos
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In de tuin ligt ook een grote roestige
kubus, het gevaarte ligt op zijn kop,
de bovenkant is open. Er zit ook een
rond gat in, zoals te zien is op de
foto. Heeft iemand een idee wat voor
voorwerp dit is?
“Laat je mij het verslag van dit
interview van te voren lezen?” Doe ik
Jos!
Hilda Blom,

Redactielid Nijkerk Natuurlijk

IVN Nijkerk is een vereniging die draait op vrijwilligers.
Voor het draaiend houden van het IVN zijn wij nog op zoek naar een
aantal vrijwilligers. Ze zijn echt broodnodig en het is altijd leuk werk.
1. Voorzitter
Man of vrouw met charisma, die op
hoofdlijnen sturing kan geven aan een
groep enthousiaste vrijwilligers.
Kennis: Bestuurlijke ervaring is een
pré.
2. Algemeen bestuurslid
Vrijwilliger die het leuk vindt om
in een team de plaatselijke IVNorganisatie op een hoger plan te
brengen. Enthousiasme en creatief
denken zijn een pré.
Wilt u meer weten over een van deze
bestuursfuncties, neem dan even
contact op met de vice-voorzitter
mw. Ellie Kroon, tel 06-13 07 63 39.
3. Coördinator werkgroep
Boomplantdag
Vrijwilliger die het leuk vindt om
contact te hebben met scholen en
overheid. Werkt samen met een klein
team van 3 vrijwilligers.
4. Coördinator Hoogstambrigade
Vrijwilliger die het leuk vindt om
zich in te zetten voor het behoud van
de hoogstam-boomgaarden in onze
omgeving. Werkt samen met zo’n 10
vrijwilligers.
5. Vrijwilligers die de scholenwerkgroep willen helpen.
Hiervoor verwijzen wij u naar het
artikel “De Scholenwerkgroep” op
pag. 25 van dit nummer.”

6. Vrijwilligers die kennis hebben
van insecten en/of vleermuizen
Voor mensen die het leuk vinden
om samen met anderen insecten en
vleermuizen te gaan inventariseren,
om zo een beter beeld te krijgen hoe
biodivers onze omgeving is.
7. Vrijwilligers voor GROEN CAFE
Elke derde zaterdag van de maand
staat IVN Nijkerk, samen met Groei
& Bloei, in de ochtend een paar uur
in de bibliotheek van Nijkerk met een
“Groen Café”. Inwoners van Nijkerk
en omgeving kunnen dan een praatje
maken met IVN of G&B.
Voor dit Groen Café hebben we nog
mensen nodig die een of twee keer per
jaar een paar uurtjes gewoon gezellig
aanwezig willen zijn namens IVN.
8. Vrijwilligers voor de PROMO
kraam
Een aantal keren per jaar staat IVN
Nijkerk op een markt of braderie in de
omgeving. Variërend van lentemarkt
tot zomerbraderie en kerstmarkt.
Wij zoeken nog iemand die ons
supergezellige team komt versterken.
Neem contact op met Rien Loman,
secretaris, tel. 033-246 18 54, of met
Ruud Verhoef, algemeen bestuurslid,
tel. 06 50 74 38 18, als je interesse
hebt voor een van bovenstaande
activiteiten.
Nijkerk Natuurlijk
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De Bibliotheek: meer dan alleen boeken!
Activiteiten
Boeken
Boek aan huis
Digitale Cursussen
Digitaal Spreekuur
E-books
Filmbieb
Groencafé
Luisterbieb
Muziekweb
Passend Lezen
Taalhuis
Workshops

GROEN
natuur

bloemen stekken
zaaien tuinieren
groene vingers
groencafé vogels
planten insecten

Op vertoon van
deze advertentie
ontvangt u 2
vrijkaartjes voor
een activiteit in
de Bibliotheek.

Kom naar de
Bibliotheek,
ontvang een sticker
en een vrijkaartje!

www.bibliotheeknijkerk.nl

www.bibliotheeknijkerk.nl
Hoevelaken - Nijkerk - Nijkerkerveen

Familiebedrijf sinds 1921

SMAAK EN SERVICE
NAAR UW WENS
Oude Barneveldseweg 13
3862 WV Nijkerk
tel: 033-2459743
e-mail: info@bokkers-catering.nl
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Uw juwelier voor
bijzondere sieraden met oog
voor eerlijke en natuurlijke
materialen.
Plein 13 in Nijkerk
033-2451521

Vakmanschap - Service - Kwaliteit

Werkgroepen
Advertenties
Rien Loman
		

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

Boomfeest

boomfeest@ivn-nijkerk.nl

vacant

Communicatie en PR Ruud Verhoef
		

06 - 50 74 38 18
pr@ivn-nijkerk.nl

Energie Strategie

Arjan van Slooten

06 - 36 38 40 06

Fotowerkgroep

Petra Heidinger

fotowerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Gidsen
Ruud Verhoef
en excursies		

06 - 50 74 38 18
gidsenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Hoogstambrigade
Rien Loman
		

06 - 25 08 18 05
hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl

Kraam IVN-Nijkerk
Ruud Verhoef
		

06 - 50 74 38 18
kraamivn@ivn-nijkerk.nl

Landschapsbeheer
Rien Loman
		

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

Natuurouders

Arjan van Slooten

natuurouders@ivn-nijkerk.nl

Nieuwsbrief

Herman van Dasselaar
en Jorieke Linnenkamp

pr@ivn-nijkerk.nl

Nijkerk Natuurlijk
Egbert Woudenberg
		

06 - 43 48 39 27
nn@ivn-nijkerk.nl

Planten

plantenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Arjan Kalee

Scholen
Ruud Verhoef
		

06 - 50 74 38 18
scholenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Vogels
Jan Wouda
		

033 - 844 40 93
vogelwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Website
Ruud van Veenschoten
		

06 - 81 33 26 28
webmaster@ivn-nijkerk.nl

Nijkerk Natuurlijk
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Plein 15 - Nijkerk

