Advertentiepag - zwartwit

Drukkerij Perfekt ¼ - zw/w
Bloemenhal Chloris ¼ - zw/w
Vinkenborg Parket ¼ - zw/w
Hoving & Sedeqe ¼ - zw/w

2

IVN Barneveld

Barneveld
www.ivn.nl/barneveld
Adres: Stationsweg 2C, 3771 VH Barneveld
e-mail: jg.boland@hetnet.nl

NATUURLIJKERWIJZE
juli 2020
44 jaargang nr. 3
e

Van de voorzitter ............................................................................................... 4
Buitenactiviteiten 2020 ..................................................................................... 5
Drie nog wel! ...................................................................................................... 8
Nog eens: NGO 2020 ......................................................................................... 9
Grote grazers en predatoren ......................................................................... 10
Kruipende broedmachine .............................................................................. 19
Nieuwe zwaluwtil in Kootwijk ........................................................................ 20
Adresgegevens................................................................................................. 22
Kopij:

de redactie ontvangt uw bijdrage voor het volgende nummer
graag vóór woensdag 16 september a.s. via e-mail.

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 .

Bijdrage 2020 nog niet voldaan?
De eerste betalingen van de contributies en donaties 2020 zijn inmiddels ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Maar de penningmeester
wacht nog met smart op de resterende bijdragen op bankrekeningnummer NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld o.v.v. ‘bijdrage
2020’. De penningmeester verwacht uw bijdrage z.s.m.
Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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Van de voorzitter
Hoewel ik me kan voorstellen dat al die aandacht voor het coronavirus
zo langzamerhand je de neus uitkomt, ontkom ik er toch niet aan om er
over te schrijven in mijn ‘Van de voorzitter’.
De maatregelen n.a.v. Covid-19 hebben ons IVN-werk behoorlijk op z’n kop
gezet. Als bestuur konden we niet anders doen dan besluiten alles stop te
zetten. Zeker in het begin was er enige onzekerheid of zo’n rigoureus besluit
noodzakelijk was. Echter, toen de gemeente Barneveld vrijwel direct bij de
werkgroep Scholen Barneveld aangaf dat er geen schoolkinderen meer mochten komen, was het duidelijk dat het juiste besluit genomen was. Van de ene
op de andere dag kwamen we in de 1,5 m samenleving terecht en ondanks
alle versoepelingen maakt die 1,5 m de opstart van onze activiteiten bijna onmogelijk. Bijna, want door onze IVN-locatie volgens de RIVM-richtlijnen in te
richten, kan de informatieavond voor de komende Natuurgidsenopleiding
doorgaan. Dit is al een compliment voor de werkgroep Scholing, maar een nog
groter compliment is dat de inhoud van de opleiding door IVN landelijk is
goedgekeurd. Alle signalen voor de start staan dus op groen, mits er geen
tweede coronagolf komt en de nieuwe maatregelen een verantwoorde uitvoering in de weg staan.
Alles draait namelijk om verantwoordelijkheid: inhoudelijk, maar ook voor de
deelnemers. Dit is mede de reden geweest om de vogelcursus en de Marker
Wadden excursie naar, hopelijk, 2021 te verzetten. De eerste omdat theorie
en praktijk niet meer zouden combineren en de reden voor het tweede is denk
ik voor iedereen wel duidelijk.
Als bestuur vergaderen we in ieder geval tot na de zomervakantie niet met
elkaar in één ruimte. We hebben natuurlijk wel contact en nemen de besluiten
over wat wel en niet kan gezamenlijk. Eén besluit betreft bijvoorbeeld de excursies. Het aantal mensen is niet meer echt het probleem, maar die 1,5 m
wel. Ik heb het me proberen voor te stellen, een groep van 20 personen op
1,5 m afstand op een smal bospad of in de breedte op het Wekeromse zand.
Dat lukt voor geen ‘anderhalve meter’ en als bestuur zijn we wel verantwoordelijk als het misgaat. Vanuit het bestuur kan daarom nog geen goedkeuring
worden gegeven voor het opstarten van het excursieprogramma. Laten we
met elkaar hopen dat we elkaar op welke manier dan ook, weer snel in IVNverband mogen ontmoeten. Ik zie er naar uit en hopelijk jij ook.

Hartelijke groet,
Rien Brand
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Buitenactiviteiten 2020
De publieksactiviteiten starten vanaf 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.

Helaas kunnen alle activiteiten voorlopig niet doorgaan. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Maandag 1 juni 2020 –
Historie landgoed De
Schaffelaar
19.00 uur parkeerterrein IVN Natuureducatiecentrum / Schaffelaarse bos
Gidsen: Martien Bakkenes en Rien Brand

Zaterdag 20 juni 2020 – Wandeling over Landgoed Hell
9.45 uur Bethabara
Gidsen: Grietje Stitselaar en Cor de Bruin
Donderdag 16 Juli 2020 – Pinetum Lunteren
19.00 uur Vetkamp, 19.30 uur restaurant De Lunterse Boer (Boslaan 87,
Lunteren)
Gidsen: Bart Brummer en Evert van den Berg
Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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Barneveldse brillenwinkel ¼
DA drogist ¼
Meesters in led ½
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13 Juli Slootjesdag Kinderen naar Buiten
meer informatie m.b.t. tijdstip en plaats van vertrek via de website en de
plaatselijke pers
Zaterdag 15 Augustus 2020 – Heide en Bijen
13.30 uur Vetkamp, verzamelen om 14.00 uur bij parkeerplaats Stroese Heide
(nabij de Twilmij, Houtbeekweg 7, Stroe)
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)
10.00 uur Vetkamp
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
13.30 uur parkeerplaats bij Natuureducatiecentrum / Schaffelaarse bos
Gidsen: Evert van den Berg, Klazien Koppelaar en Jan van Middendorp
Zaterdag 19 december - Snertwandeling voor leden en donateurs
Leden en donateurs worden via de Nieuwsbrief geinformeerd over tijd en
plaats.

Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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Drie nog wel!
Drie van onze afdelingsleden kregen op vrijdag 24 april van
burgemeestger Asje van Dijk telefonisch te horen dat zij een koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen zijn (of waren) al meer dan 40
jaar IVN-vrijwilliger. Het betrof Gerrit de Graaff, Jeltsje van der VlietSalverda en Aart Buurma. De eerste twee wonen in Barneveld, de
derde in Kootwijk.
Gerrit de Graaf (86) – Behalve
voor zijn vrijwilligerswerk voor
Staatsbosbeheer heeft Gerrit zich
zeer verdienstelijk gemaakt voor
onze afdeling. Zo was hij van 1975
tot 1984 voorzitter. In de beginjaren van zijn voorzitterschap
draaide IVN Lunteren/Barneveld
niet zo florissant. Door zijn inzet
keerde zich dat ten goede. Ook
verzorgde hij vele wandelingen
en excursies en wekte hij door
zijn wekelijkse pagina in de Barneveldse Krant bij een breed publiek belangstelling voor de natuur. Hij
heeft in meerdere werkgroepen zijn beste beentje voor gezet.
Jeltsje van der Vliet-Salverda (75) - Jeltsje
wordt binnen onze afdeling vooral gekend
als een van de gastvrouwen van de werkgroep Scholen Barneveld in het “Koetshuis”,
tegenwoordig ons Natuureducatie centrum.
Zij doet dit al vanaf de start van deze werkgroep in 1969. Verder is zij ook bij de werkgroep Planten betrokken, is onder andere actief op kerkelijk terrein en vrijwilligsters bij de
Stichting Vluchtelingenwerk en het Pluimveemuseum.

8

IVN Barneveld

Aart Buurma (69) – Aart verzorgde vele excursies en wandelingen voor
onze afdeling en hij was coördinator van de Vogelwerkgroep Kootwijk.
Verder heeft hij veel vrijwilligerswerk
gedaan voor Staatsbosbeheer, ondermeer het overzetten van amfibiën. Hijgaat nu nog voor Stichting Welzijn Barneveld om de 14 dagen met een groep
wandelaars op pad.
Het bestuur bezorgde op de dag van de
bekendmaking bij de gedecoreerden
een boeket bloemen en feliciteerde
hen met hun welverdiende benoeming
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Nog eens: NGO 2020
In ons afdelingsblad Natuurlijkerwijze van voorjaar 2020 hebben
jullie kunnen lezen dat een kernteam druk bezig is met de voorbereiding van een Natuur Gidsen Opleiding (NGO).
De opleiding duurt een kleine twee jaar waarin men veel leert over natuur.
Ook leert men vaardigheden om een excursie te leiden. Het diploma is
landelijk erkend door alle natuurorganisaties.
Inmiddels hebben al een aantal mensen belangstelling getoond hiervoor.
Ook hebben we al goedkeuring van de Meetlat commissie van het landelijk IVN, zodat we kunnen beginnen. Deze start staat gepland op dinsdag
15 september 2020.
De informatieavond is op dinsdag 7 juli a.s. in ons Natuureducatiecentrum
aan de Stationsweg 2C, 3771VH in Barneveld, inloop vanaf 19.15 uur.
Heb je belangstelling voor deze opleiding en heb je je nog niet aangemeld
voor de informatie-avond, stuur dan een mail naar ngo@ivn-barneveld.nl
Zo maar binnen lopen op deze avond is niet wenselijk, we hebben nog
steeds te maken met beperkende maatregelen i.v.m. het corona virus.
Met vriendelijke groet, het cursusteam
Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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Grote grazers en predatoren
Wat betekent de comeback van grazers en hun predatoren (natuurlijke vijanden) in Nederlandse natuurgebieden? De meningen
daarover staan veelvuldig in de pers. In dit artikel gaat het over
predatie van grote grazers in de natuur en hoe grazers omgaan met
de terugkeer van onder meer de wolf. Wat betekent dit voor de
bescherming van vee zoals schapen?

De wolf speelt een belangrijke rol in de natuur
Terugkeer van grazers en predatoren
Lange tijd waren wilde grazers en hun predatoren in Nederland en vrijwel
de rest van Europa zeldzaam en diverse soorten stierven zelfs uit. De afgelopen 50 jaar hebben veel soorten wilde grazers zich hersteld en zijn
teruggekeerd naar plekken waar ze lang niet meer voorkwamen. Daarnaast hebben natuurbeheerders runderen en paarden teruggebracht
naar de natuur, omdat hun wilde voorouders waren uitgestorven. Maar
niet alleen grazers keren terug, ook hun predatoren nemen weer. Zo is de
boommarter inmiddels in bijna heel Nederland te vinden en komen ook
wolf en goudjakhals de laatste jaren steeds vaker in Nederland voor. Vee
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en dan met name schapen moeten we nu weer beschermen, maar hoe zit
dat met grote grazers in de natuur?
Ooit waren alle grazers wilde dieren en waren er volop predatoren die er
jacht op maakten. Iedere soort had zo zijn eigen manier om daar mee om
te gaan. Sommige soorten rennen zo hard weg dat een predator geen
kans meer maakt, andere rennen juist heel ver weg om zo buiten het territorium van een gevaarlijke predator te komen. Weer andere gaan in
grote groepen leven, waar vele ogen zorgen voor een snelle ontdekking
van naderende roofdieren. En tot slot kunnen veel soorten heel hard van
zich af trappen of hebben ze gevaarlijke hoorns om zich te verdedigen.
Niet voor niets is maar zo’n 10% van de aanvallen van grote predatoren
succesvol. In de rest van de gevallen is het prooidier de predator te slim
of te snel af ofwel is zijn verdediging effectief.
Edelhert
Herten bijvoorbeeld zijn niet zo weerloos als wij denken. Ze kunnen fel om
zich heen trappen en zo zelfs meerdere wolven van zich af houden. Als ze
dat lang genoeg volhouden, dan houden de wolven het voor gezien en

Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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gaan ze op zoek naar een nieuwe prooi. In een groep kunnen ze dat nog
veel beter. Dicht tegen elkaar aan en flink uitvallen naar elke wolf die te
dichtbij komt. Jonge kalfjes kunnen in zo’n groep profiteren van de samenwerking van hindes en jaarlingen om wolven weg te houden. Pas als een
hert hard probeert weg te rennen, dan is hij het haasje. Vluchtend kan hij
niet goed trappen, maar al rennend kunnen wolven wel bijten. Edelherten
zijn zelfs gevaarlijk voor wolven: een goed gemikte trap kan een wolf
zwaar verwonden en met een gebroken kaak is het slecht jagen voor een
wolf. Edelherten zoeken graag de openheid op en elkaars gezelschap om
wolven op tijd aan te zien komen en zich effectief te verdedigen.
Ree
Zelfs reeën zijn fel tegen wolven. Vooral moeders met jonge reekalfjes vallen wolven gewoon aan om ze bij hun kalf vandaan te houden. Reeën zijn
echter veel minder gevaarlijk voor een wolf dan een edelhert. Niet voor
niets staan reeën hoog op de ranglijst van prooidiersoorten voor een wolf.

Wild zwijn
Volwassen wilde zwijnen zijn pas echt gevaarlijk voor een wolf en dan
vooral de keilers. Hun vacht is zo dik en taai, dat twee wolven grote moeite
hebben om één volwassen zwijn te doden. Dat laten ze dan ook meestal
12
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achterwege. Als het moet, houden wolven dan ook afstand. Toch eten wolven veel wilde zwijnen, maar dat zijn vrijwel allemaal jonge wilde zwijnen.
Deze zijn gemakkelijker te vangen en te doden, maar daar zijn er wel veel
meer van nodig voor een goed maal. Vandaar dat wolven snel een zwijntje
doden en dan meteen doorgaan naar de volgende. Met twee of drie kan
een wolf tenminste thuiskomen om de jongen van voedsel te voorzien.

Wisent
Wisenten zijn heel gevaarlijk voor wolven en dat weten ze zelf ook. In Polen worden alleen oude solitaire wisentstieren soms het slachtoffer van
een wolvenaanval en een enkele keer een jong kalfje, maar vaak gebeurt
dat niet. Wisenten kunnen gemakkelijk een wolf doden, maar met een roedel wolven wordt het ook voor wisenten oppassen geblazen. Als wisenten
een wolf spotten, dan lopen ze er dreigend op af net zo lang totdat die
afdruipt. Op de Veluwe komt de kudde wisenten soms een wolf tegen.
Eén keer was een boswachter daar getuige van, een prachtig schouwspel.
Gelukkig lag er die ochtend verse sneeuw, dus het hinderlijk volgen was
die dag nog lang zichtbaar. Geweldig om te zien!
Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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Rund
Runderen zijn net zo gevaarlijk voor wolven als wisenten, ze kunnen bijvoorbeeld flink trappen. Ook met hoorns kunnen ze wolven goed van zich
vandaan houden, maar ook hier is een stevige sociale structuur van groot
belang. Eén enkele koe of stier is erg kwetsbaar voor een roedel wolven.
Maar koeien leven van nature in koeiengroepen, met oma aan de leiding
en al haar dochters en kleindochters in de groep. Die komen allemaal voor
elkaar en elkaars kalfjes op. Koeien stellen zich in een cirkel op, met de
kalfjes in het midden. Geen wolf die daar doorheen komt. In Bulgarije leven veel wolven, maar ook jaarrond runderen in de natuur. Stieren bleken
daar een belangrijke rol te spelen in de verdediging van hun koeienkuddes, mits er tenminste meerdere stieren aanwezig waren, zoals van nature
het geval is. Nadat bleek dat natuurlijke kuddes geen last hadden van wolven, zijn ook de lokale boeren overgeschakeld van één stier per dorp naar
veel meer stieren per kudde, met een sterke afname van wolvenpredatie
als gevolg.
Schotse hooglanders en andere runderen in natuurgebieden hoeven zich
dan ook niet veel zorgen te maken. Zo lang het gaat om kuddes die gevormd worden door sociale familiegroepen met natuurlijke verhoudingen
jonge en oude dieren, mannetjes en vrouwtjes, staan ze samen heel sterk.
14
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Het inscharen van jaarlingen met één oppaskoe is daarom geen goed idee
als er wolven in de buurt zijn. Het is maar de vraag of die koe zich wel zo
verantwoordelijk voelt voor de telkens wisselende jonge dieren. Van nature vluchten jonge dieren ook naar hun moeder en die is er dan niet. Als
ook maar één jaarling losbreekt uit de groep en weg spat bij dreiging, dan
maakt hij geen schijn van kans. Een wolf is een ervaren jager, terwijl het
jonge dier vaak geen enkele ervaring heeft met zichzelf verdedigen.

Een rode geus houdt een hond op afstand aan de Waal bij Nijmegen.
Paard
Wildlevende paarden zijn echte vluchtdieren, maar kunnen zich ook fel
verdedigen tegen wolven. Daarvoor is wel een hechte sociale structuur
nodig en die hebben wilde en wildlevende paarden. Hengsten werken samen om wolven te verdrijven en de merries van een harem staan dicht
opeen met de veulens in het midden. In Letland hebben harems vaak
meerdere hengsten: een leidhengst en één of meer secondanten. Samen
beschermen ze de harem tegen wolven. En dat is daar hard nodig, want
in de winter komen er de nodige wolven vanuit Rusland naar de natuurgebieden waar ook konikpaarden leven. De koniks in Bulgarije hebben het
helemaal voor elkaar. Elke nacht voegen ze zich bij de kudde runderen en
staan samen met reeën in de beschermende cirkel.
Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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Schaap en geit - Schapen zijn net als geit en steenbok vluchtdieren van
het hooggebergte. Hun dikke wol beschermt ze tegen de felle kou en hun
dunne pootjes hebben goed grip op steile rotshellingen, waar een wolf ze
niet kan volgen. Bij gevaar vluchten ze dus snel naar een onbereikbare
plek. Ze hoeven niet lang hard te kunnen rennen en grazen van nature in
de buurt van hun vluchtgebied. Alleen dieren die te langzaam zijn of zich
laten verrassen vallen soms ten prooi aan een wolf of lynx. In ons laagland
zonder rotsen zijn deze dieren echter kansloos. Ze komen van nature niet
in de Nederlandse natuur voor en zijn dan ook niet bestand tegen predatie. Zelfs de watervlugge soayschapen maken net als moeflons weinig
kans, wel kunnen deze dieren in de natuur veel beter vluchten dan andere
schapenrassen. Een wolf zal dan maar telkens één schaap kunnen doden;
de rest is weggevlucht.

Schaapskudde in een wei met flexinetten en kuddewaakhonden .
Natuurgebieden en agrarische gebieden - Uit de vele ervaringen in
Duitsland en andere Europese landen blijkt dat grazers die leven in natuurlijke kuddes, in natuurgebieden waar ze van oorsprong ook thuishoren, zich effectief kunnen verweren tegen predatoren zoals de wolf. De
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ervaringen in Nederlandse natuurgebieden met grazers en grote predatoren zijn nog beperkt. Maar nu al laten ze zien dat schapen zonder extra
bescherming door een stroomraster in natuurgebieden kwetsbaar zijn,
evenals jonge runderen die zonder de bescherming van een natuurlijke
kudde leven. Natuurorganisaties zouden er daarom voor kunnen kiezen
om (nog) meer te werken met natuurlijke kuddes runderen, paarden, wisenten, edelherten, et cetera. Zeker als zou blijken dat ook de wilde schapen en geiten een te gemakkelijke prooi zijn.
In onze landbouwgebieden zien we eveneens dat schapen zonder goede
afrastering met stroom kwetsbaar zijn. In een wei waar schapen geen kant
op kunnen, kan een wolf makkelijk veel slachtoffers maken. Temeer omdat huisrassen voor een betere hanteerbaarheid (bij het scheren) mak gefokt zijn. Dat zal waarschijnlijk ook gelden voor schapen in de natuur, die
met herder en hond gehoed worden. Want het zou erg lastig zijn als schapen de hond die hen moet drijven telkens zouden aanvallen. Beeldmateriaal van een recente aanval op schapen in de provincie Noord-Brabant
laat zien dat sommige schapen bij een wolvenaanval zelfs stil blijven staan.
Er rest dus weinig anders dan schapen en geiten veilig achter een schrikdraad te houden. Bijkomend voordeel is bovendien dat dit ook helpt bij
de bescherming van schapen tegen de aanvallen door honden.

Kijk voor meer informatie op ark.eu/predatie en download de gratis folder
Wolven in Nederland.
Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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Kruipende broedmachine
Na de paring in mei ontwikkelen de eieren van reptielen zich in het
moederlichaam. Meestal leggen reptielen eieren in een leerachtige
kalkschaal en zetten die af in de grond of op plekken met broeiwarmte. Maar liefst vier van de zeven Nederlandse reptielen doen
het echter geheel anders: zij broeden de eieren uit in het moederlichaam, de levende jongen komen aan het eind van de zomer ter
wereld.

De levendbarende hagedis, de hazelworm (zie foto), de adder en de
gladde slang zijn eierlevendbarende soorten. De eieren van deze reptielen
ontwikkelen zich in de zomermaanden in het lichaam van het moederdier.
De drachtige vrouwtjes zeulen dus de gehele zomer hun eieren mee en
zetten meestal in de tweede helft van augustus hun jongen af. Pas als de
gehele ontwikkeling voltooid is, komen de jongen uit het moederlichaam.
De eieren hebben dan ook geen kalkschaal en zijn alleen omhuld door een
doorzichtig eivlies. Bij de geboorte kruipen de jongen vrijwel meteen uit
het ei.
Raymond Creemers, RAVON

Natuurlijkerwijze, zomer 2020
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Nieuwe zwaluwtil in Kootwijk
Ongeveer een jaar geleden, tijdens een bijeenkomst van Dorpsbelangenvereniging Kootwijk Vooruit, is het idee naar voren gebracht een huiszwaluwtil te realiseren. Dit idee werd enthousiast
ontvangen. Enkele inwoners van Kootwijk vormden de werkgroep
Zwaluwtil en gingen enthousiast aan de slag.
Plannen en bouwen - Na een jaar van noeste arbeid op velerlei gebied is
op 21 maart, de eerste lentedag, de zwaluwtil geplaatst. In het afgelopen
jaar werden dorpsbewoners in nieuwsbrieven van Kootwijk Vooruit op de
hoogte gehouden van de vorderingen. Ook werd er een fietsexcursie georganiseerd waarbij broedlocaties van huis- en boerenzwaluw werden bezocht.
Allerhande regelzaken vroegen aandacht: een geschikte tillocatie zoeken,
de financiering, een bouwtekening, de vergunningsaanvraag, enz. enz. En
toen konden de handen uit de mouwen: bouwen aan de til, verven en tenslotte de kunstnestjes er nog aan bevestigen.
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Behalve aan de til, is ook anderszins gewerkt voor zwaluwen. Zo zijn aan
Kootwijkse woningen kunstnestjes (bij)geplaatst en er zijn mestplankjes
plankjes aangebracht op locaties waardoor bewoners geen hinder ondervinden van mest. Ook zijn op een paar plekken leem/klei-poelen aangelegd.

Informatiebord - Vanwege het Corona-virus konden de plannen om de
Zwaluwtil officieel met de dorpsbewoners te openen niet doorgaan. Het
plaatsen van een informatiepaneel bij de til gaat zeker wél door. Als u binnenkort vanuit het dorp de Kerkendelweg oprijdt, ontdekt u na een rijtje
van zes huizen de zwaluwtil mét het informatiebord. Op het bord staat
o.a. waarom Kootwijkers de huiszwaluw helpen, hoe herken je de huis- en
boerenzwaluw en wie bij dit project als sponsoren zijn betrokken.
Vermeldenswaard is dat er in Nederland al ca. 200 zwaluwtillen staan.
Lang niet alle tillen worden direct in gebruik genomen. Een bezetting van
15% lijkt niet vreselijk veel, maar gunstig: de bezettingsgraad wordt jaarlijks hoger. De Kootwijkse til wordt momenteel bewoond door één paartje
huiszwaluwen. De til heeft ook de belangstelling van mussen. Een eerste
huismus heeft er met succes gebroed, de jongen zijn pas uitgevlogen.

Werkgroep Zwaluwtil Kootwijk: Mary Huijsman, Renate van Maanen,
Roel van Ee, Aart Buurma, Bart Stolwijk; foto's: Alfred van Baaren
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Adv.pag. 4 - zwartwit

Guldie ¼
Kaashuis Vita Nova ¼
Brouwer ¼
Floor ¼
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