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de redactie ontvangt uw bijdrage voor het volgende nummer
graag vóór woensdag 17 juni 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 .
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2020
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Van de voorzitter
Terwijl ik dit schrijf, leven we wereldwijd in de ban van het coronavirus.
Bleven we in Nederland bij de vorige pandemieën nog buiten schot, nu
heeft het ook hier toegeslagen. Voor ik hier verder op in ga, wil het nog
even over iets anders hebben. In de afgelopen periode is er gelukkig nog
meer gebeurd. De voorbereiding voor de NatuurGidsenOpleiding zijn gestart en voor zover mij bekend is er voldoende belangstelling voor. Hoewel
we nog steeds over voldoende actieve gidsen kunnen beschikken, is het
belangrijk dat er regelmatig nieuwe aanwas van gidsen komt. Niet alleen
om de ‘oude’ gidsen te vervangen, maar ook omdat nieuwe mensen met
nieuwe ideeën voor excursies en activiteiten komen. Er zijn dus meerdere
redenen om hier dankbaar voor te zijn. Dit geldt ook voor het aantal deelnemers aan de gestarte vogelcursus en aan de excursies die we in de eerste maanden van dit jaar mochten houden. Het IVN blijft hierdoor een belangrijke functie vervullen op het terrein van natuureducatie.
Dit zijn de mooie dingen die binnen onze afdeling gebeuren en gelukkig
kan ik er nog twee noemen Het eerste is dat we als bestuur, maar zeker
ook als afdeling, blij zijn met de invulling van de vacature van het secretariaat. Haar benoeming zal formeel plaatsvinden in de najaarsledenvergadering, maar we zijn blij dat Margreet Rouwenhorst al volledig meedraait
als secretaris binnen het bestuur. Zij combineert dit met het coördinatorschap van de werkgroep Scholen Barneveld en nog diverse andere zaken.
Dit is niet onbelangrijk, omdat bestuursleden zo hun informatie rechtstreeks uit de vereniging halen. In algemene zin vinden we het als bestuur
waardevol als er ideeën vanuit de leden komen. Dit geldt trouwens ook
voor opbouwende kritiek.
Het tweede punt is de jubileumexcursie naar de Marker Wadden. De belangstelling is hiervoor overweldigend en daarom onderzoeken we of de
groep uitgebreid kan worden en er meer mensen mee kunnen. Het is namelijk prachtig dat we dit als vereniging met elkaar mogen beleven.
Tot slot nog het negatieve nieuws: Als bestuur hebben we in navolging op
het advies van de regering, alle activiteiten stopgezet. Hiermee is gekozen
voor één lijn, zodat men zich niet hoeft af te vragen of iets nu wel of niet
doorgaat. Op het moment dat het niet meer hoeft, zullen we alles zo spoedig mogelijk weer in gang zetten. Tot dat moment hopen we op uw begrip
en dat van onze deelnemers voor dit besluit.
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.

Tot nader bericht gaan deze activiteiten niet door
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.
Gidsen: Aart Mulder en Grietje Stitselaar
Zaterdag 25 april Voorjaarswandeling – Kinderen naar Buiten
10.00 uur hek van wandelpark Oosterbos, Mr. Troelstralaan, Barneveld
Gidsen: Martien Bakkenes en Rien Brand
Maandag 27 april - Koninklijke fietstocht en een vorstelijk ontbijt
Begin Koningsdag op maandag 27 april 2020
goed! Fiets mee en geniet van de rust en stilte in
de vroege morgen van deze mooie dag, als bijna
iedereen nog slaapt. Het is een genot om ook
een vroege vogel te zijn op Koningsdag.
Om 7.30 uur start de eerste groep vanaf Buitenlust, Hoofdstraat 89 in
Voorthuizen. De fietstocht gaat richting Appel en Gerven, waarbij in de
schaapskooi van natuurmonumenten in het buurtschap Hell het ontbijt
wordt geserveerd. De totale lengte van de tocht is ongeveer 30 km.
De kosten voor de fietstocht, inclusief ontbijt en begeleiding, zijn € 5.- per
persoon, kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50. In verband met de inkopen
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voor het ontbijt is aanmelden én van te voren betalen noodzakelijk. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 23 april bij Aart Mulder (jamulder@solcon.nl of 06-2826 1883. Na de opgave krijgen de deelnemers bericht op
welk rekeningnummer er betaald moet worden en hoe laat men bij Buitenlust in Voorthuizen wordt verwacht. Meer informatie bij Aart Mulder.
Zie ook www.ivn.nl/barneveld
Woensdag 13 mei 2020 – Grebbelinie
19.00 uur Vetkamp. Gids: Martien Bakkenes
Zaterdag 28 mei 2020 – Wandeling in het Luntersche Buurtbosch met
bezoek aan de Koepel
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

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
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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, 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)
10.00 uur Vetkamp, lunch meenemen
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, voorjaar 2020
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Voorjaarsledenvergadering
Hert bestuur nodigt leden en donateurs uit voor de voorjaarsledenvergadering op donderdag 7 mei a.s. in het IVN Natuureducatiecentrum, Stationsweg 2C, 3771 VH Barneveld. De vergadering begint om 19.30 uur.
Door de onzekere situatie dat door het coronavirus veroorzaakt
wordt, kan de datum nog wijzigen. Als dat het geval mocht zijn,
ontvangt u een emailbericht met de nieuwe datum.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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Opening door de voorzitter
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Verslag Najaarsledenvergadering d.d. 15 oktober 2019 (zie
pag. 25)
Vaststellen diverse verslagen:
a. Jaarverslag 2019 (zie pag. 26)
b. Financieel verslag 2019 (wordt via email toegezonden aan de
leden)
c. Verslag 2019 van de kascommissie en benoemen nieuwe
commissie 2020 én een nieuw reserve-lid
d. Verslagen van werkgroepen (zie Natuurlijkerwijze 2020-1
vanaf pag. 24 en in dit nummer pag. 25 en volgende)
Voorstellen Margreet Rouwenhorst als mogelijke secretaris
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

IVN Barneveld

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.
Ter herinnering: de bedragen voor 2020 zijn dezelfde als in 2019: leden
€ 24,--, huisgenootleden € 6,-- en donateurs € 12,--. Graag z.s.m. overschrijven op bankrekeningnummer NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN
Barneveld o.v.v. ‘bijdrage 2020’.
De penningmeester verwacht uw bijdrage uiterlijk 1 mei a.s.

IVN 60 jaar – Bezoek Marker Wadden
In 2020 bestaat IVN 60 jaar, ook afdeling Barneveld. We willen dit
graag met onze leden en donateurs vieren door een bezoek te
brengen aan de Marker Wadden.
Op zaterdag 6 juni gaat we vanuit Barneveld per bus richting Lelystad om
daarna naar de Marker Wadden te varen. Op de boot én de Marker Wadden krijgt u een (korte) toelichting en uitleg over dit unieke gebied en
daarna kan op eigen gelegenheid (met een app) het nieuwe natuurgebied
in ontwikkeling worden ontdekt.
Met zand, klei en slib uit het Markermeer worden de eilanden aangelegd,
waarbij één eiland toegankelijk is voor
publiek. Er is een bijzondere uitkijktoren, de ‘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. Ook zijn al
activiteiten van een mol waargenomen. Een inventarisatie van enkele uren
leverde 208 soorten geleedpotigen op. Het aantal van 112 soorten kevers
en 30 soorten wantsen was verrassend hoog.
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2020
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Het programma voor zaterdag 6 juni ziet er als volgt uit:
 Verzamelen om 8.45 uur op parkeerplaats Vetkamp in Barneveld
 9.00 uur vertrek van de bussen vanaf Vetkamp
 Inschepen om 10.30 uur in de Bataviahaven
 Na een korte introductie op eigen gelegenheid (met app) de Marker
Wadden verkennen, o.a. vogels kijken
 Omstreeks 14.00 uur inschepen voor de terugtocht, de juiste vertrektijd wordt tijdens de tocht verteld. Maar wie er niet op tijd is, blijft achter en heeft dus een probleem.
 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 penningmeester@ivn-barneveld.nl. Mocht dit emailadres niet werken, gebruik dan jg.boland@hetnet.nl.
Geef ook duidelijk je
naam en adres door.
De kosten bedragen
slechts € 10,-- p.p. (incl.
één consumptie op de
boot). Het bedrag dient
vóór 1 mei overgemaakt zijn op NL 71
RABO 0385 5616 52
t.n.v. IVN Barneveld
(o.v.v. Marker Wadden
én naam + adres). Je
bent pas definitief aangemeld als ook het bedrag is ontvangen.
Eventuele vragen kun je stellen via pr@ivn-barneveld.nl
Let op:
1. Ook donateurs worden nu uitgenodigd zich aan te melden. Het bestuur heeft besloten een tweede bus in te zetten.
2. Je dient zelf voor een lunch te zorgen, dus meenemen!
3. Mogelijk heb je al eerder gemeld wel geïnteresseerd te zijn in deze
tocht maar is er nog niet betaald. In dat geval is het nodig zo spoedig
mogelijk de 10 euro over te maken (zie hier boven).
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Zwerfvuil hoort niet in de leefomgeving
Veel Barnevelders en streekgenoten zullen ongetwijfeld regelmatig
geconfronteerd worden met zwerfvuil in de vorm van blikjes, flessen,
plastic en nog veel meer. Allemaal spullen die zeker niet in de natuur
thuishoren.
Dierenarts Jaap de Boer uit de gemeente Berkelland, heeft een prachtig
project opgezet om Nederland wat schoner te maken. Intussen is die
plaats geheel schoongemaakt door meer dan 200 vrijwilligers.
De site www.helemaalgroen.nl geeft de nodige info om heel Nederland te
stimuleren bij het verzamelen van zwerfvuil. Je kunt de app nederlandgroen downloaden. Zodra je zwerfvuil gaat verzamelen start je de app en
GPS. Daarna klik je door naar app.nederlandgroen op de site en je ziet op
een kaart welke straat jij schoongemaakt hebt en ook wat anderen gedaan
hebben.
Ongeveer 750 Nederlanders zijn intussen op deze
manier bezig en houden hun straatjes schoon.
Zelf ben ik een tijd geleden begonnen om een aantal straten schoon te maken en te houden.
Mijn streven is om in Barneveld de Barnseweg, Stationsweg, Drostendijk en een deel van de Wesselseweg bij te houden. Met ongeveer zes uur per
week is dat te doen. Ik probeer daarbij zoveel mogelijk vooral groepen scholieren aan te spreken om
hun chipszakken, blikken en flessen niet zomaar weg te gooien. Daarbij
ontstaan vaak verrassende reacties.
Na de nodige experimenten, heb ik een damesfiets (voor de makkelijke
op- en afstap) daarvoor klaargemaakt met een makkelijk afneembare
grote krat achterop. Met een grijpstok werp ik daar alles in. Als de krat na
ongeveer een uur vol is, leeg ik hem in een blikvanger. Sorteren bleek geen
optie. De blikvangers worden regelmatig geleegd.
Het zou heel mooi zijn als we onze omgeving met elkaar wat schoner en
daardoor mooier kunnen maken. Graag nodig ik je uit om met mij van
gedachten te wisselen om daar meer vorm aan te geven.
Huib van Weelden
06- 5341 1258; huib@vweelden.nl
Natuurlijkerwijze, voorjaar 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 (NGO) 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 (enkele uren 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,
3771 VH Barneveld.
Wil je meer weten?
Stuur je vraag dan naar Henk van de Beek (ngo@ivn-barneveld.nl).
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Buitenfestival en congres in de buitenlucht
Op donderdag 25 juni organiseert
Stichting Green Mental Health in
samenwerking met IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en vele andere partners het congres en buitenfestival
Natuur & Mentale Gezondheid op
het landgoed Cruyshof in BaarleNassau.
Binnen Nederland is er een toenemende belangstelling voor projecten en
activiteiten op het raakvlak van natuur en mentale gezondheid. De huidige
maatschappij wordt steeds complexer en ons brein heeft de tijd nodig om
af te koelen en te resetten. Waar kan dit beter dan in de buitenlucht, in
een park en in de vrije natuur op een mooie stille plek waar minder prikkels zijn en nieuwe creatieve gedachten weer wortel kunnen schieten?
Er is in de afgelopen maanden een nieuwe ‘groene beweging’ ontstaan.
Gepassioneerde mensen vanuit zorg- en natuurorganisaties hebben de
krachten gebundeld en delen kennis en ervaringen die bijdragen aan een
betere mentale gezondheid in de breedste zin van het woord. We informeren elkaar door middel van lezingen, workshops en buitenactiviteiten
en wisselen kennis en ervaringen uit. Het doel van deze bijeenkomsten is
dat er binnen Nederland een netwerk ontstaat van gelijkgestemden; mensen met een passie voor natuur en mentale gezondheid.
Waar kun je het beste een congres en buitenfestival organiseren over dit
thema? In de buitenlucht natuurlijk. Een dag lang slaan we ons kamp op,
op het twaalf hectare grote terrein van landgoed Cruyshof. We zijn te gast
bij het respijthuis Centrum Frits in Baarle-Nassau, vlak bij de Belgische
grens.
In een grote tent worden lezingen gehouden, in kleinere tenten en enkele
trailers en schuren worden workshops gegeven en er zijn buitenactiviteiten op het landgoed. Er is een beursplein en we lunchen samen aan lange
tafels op het cateringplein. Het eten en een deel van het drinken is lokaal
geproduceerd door een netwerk van boeren uit de omgeving. We hopen
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uiteraard op mooi weer en bieden de mogelijkheid om de nacht van tevoren te kamperen op onze pop-up-camping, bijvoorbeeld in je eigen tent,
camper of caravan. Wij zorgen voor een ‘provisorische’ toilet- en wasruimte. Op die manier kun je donderdag 25 juni aanschuiven voor het ontbijt voor de kampeerders en ben je ruim op tijd aanwezig voor het congres
en het buitenfestival.
Welk programma kun je verwachten? De grote tent is ingericht voor de
wetenschappers. Onderzoekers uit het hele land praten je bij over het nut
en de noodzaak van herstellen in de natuur en op welke manieren je dit
het beste kunt doen. Alle bij ons bekende ‘nature based interventions’
(NBI) komen aan bod. Ook maken we duidelijk hoe je deze nieuwe interventies kunt implementeren binnen je eigen organisatie.
In de overige tenten en op verschillende plaatsen op het terrein laten we
je de goede voorbeelden uit de praktijk zien en horen, die momenteel al
succesvol zijn in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de zorgboerderij van
Bram van der Leden, ervaringen met natuur op recept, het bouwen van
een tiny house, helende tuinen, respijtzorg van Centrum Frits, speciale
projecten voor ouderen, projecten voor jongeren, dagbesteding door werken in het bos en succesvolle re-integratieprojecten in de natuur.
Meer informatie vindt u op www.greenmentalhealth.nl
Graag tot ziens op 25 juni!

Nieuwe Heukels' Flora verschenen
‘Heukels’ Flora van Nederland', ook wel bekend als
'de Heukels', is misschien wel de bekendste Nederlandse veldgids om planten mee te determineren.
Na vijftien jaar krijgt dit standaardwerk een nieuwe
editie. Op 13 februari is het eerste exemplaar in Naturalis Biodiversity Center in Leiden uitgereikt.
Ruim 2500 verschillende planten telt de nieuwe editie
van Heukels Flora, twintig procent meer dan de vorige
editie uit 2005. Met de nieuwe uitgave is het standaardwerk weer helemaal up to date met de stand van de Nederlandse natuur. Heukels’ is al
14

IVN Barneveld

sinds 1883 een van de bekendste veldgidsen om Nederlandse flora mee
op naam te brengen.
Leni Duistermaat, hoofdauteur van de nieuwe editie en onderzoeker bij
Naturalis, noemt het werk een Nederlands icoon: “Heukels’ is dé standaardflora voor Nederland voor zowel veldonderzoekers en studenten als
beleidsmakers. De 24ste editie is het nieuwste hoofdstuk in een traditie
van 137 jaar.”
Kleuren en tekeningen - In de nieuwe uitgave zijn niet alleen meer planten toegevoegd; invasieve en giftige planten staan ook duidelijk aangegeven. Nieuwe tabs en een kleurenindeling maken planten identificeren
makkelijker dan ooit. Duistermaat: “Voor de 24ste editie is intensief contact geweest met ervaren floristen en zijn de nieuwste inzichten uit de internationale taxonomische literatuur meegenomen. De nieuwe tekeningen van Esmée Winkel maken het boek mooier dan ooit.”
Op 13 februari werd het eerste exemplaar van de Heukels’ Flora overhandigt door Onno Rook (uitg. Noordhoff) aan Johan Osinga (directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit) en Leen van den Oever (directeur NIBI).
De nieuwe Heukels is voor € 54,95 te koop in de boekhandel, o.a. bij boekhandel Romijn in Barneveld.

Groene kikkers - een gevalletje yin en yang
In Nederland komen meerdere soorten groene kikkers voor: poelkikker, bastaardkikker en meerkikker. De bastaardkikker is geen
echte soort maar een hybride vorm met genetisch materiaal van
poel- én meerkikker. Deze twee soorten zijn specialisten en in alles
elkaars tegenpolen. De bastaardkikker is algemeen en ook de minst
kieskeurige. Dit komt tot uitdrukking in de verspreiding van de drie
vormen.
De poelkikker is een soort van vennen en voedselarm water en komt met
name op de zandgronden voor. De soort houdt van relatief schoon, kalkarm water met relatief weinig voedingsstoffen, vaak aan de zure kant. Zulk
water treffen we aan op de zandgronden en op hoogveen, soms ook in
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2020
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natuurreservaten op laagveen. De poelkikker komt opvallend vaak voor
met andere specialisten van voedselarme milieus, zoals de heikikker en
de vinpootsalamander. Dit zijn allemaal kleine soorten die voorkomen in
gebieden waar schraalhans keukenmeester is. In iets meer voedselrijke,
kalkrijkere milieus zoals het rivierengebied is de poelkikker zeldzamer en
sterk afhankelijk van kwelsituaties langs de grote rivieren. Deze habitats
liggen vrijwel op of boven zeeniveau.

Verspreiding poelkikker

Verspreiding meerkikker

Verspreiding bastaardkikker

In de lagere delen van Nederland (polders, zeeklei en voormalig laagveen)
ontbreekt de poelkikker; deze voedselrijkere milieus zijn het domein van
de meerkikker. Ook in rivier- en beekdalen worden incidenteel meerkikkers aangetroffen.
Vergelijking van de verspreidingsbeelden van beide soorten laat mooi de
verschillen zien: de poelkikker komt voor boven zeeniveau en de meerkikker grotendeels onder zeeniveau.
De bastaardkikker neemt een tussenpositie in en is vrijwel altijd samen
met een van de beide oudersoorten aan te treffen. De hybride is overigens
wel vruchtbaar en kan zich succesvol voortplanten met een van beide oudersoorten.
Om het nog wat ingewikkelder te maken: er bestaan ook nog groene kikkers met niet een dubbele genenset (2n) maar een drievoudige genenset
(3n). Deze triploïdie kikkers zijn een mengvorm van bastaardkikker en
poelkikker óf bastaardkikker en meerkikker.
Tekst: Raymond Creemers, RAVON
Kaarten: NDFF verspreidingsatlas
16
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Adv.pag. 2 - kleur

Barneveldse brillenwinkel ¼
DA drogist ¼
Meesters in led ½
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Veldgids Diersporen herzien en uitgebreid
Onlangs is de nieuwe KNNV Veldgids Diersporen Europa verschenen:
een compleet herziene en uitgebreide uitgave van de Veldgids
Diersporen uit 1999. In de nieuwe uitgave worden de sporen van ruim
340 soorten zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën uitgebreid
behandeld: loopsporen, wissels, vraatsporen en prooiresten, foerageersporen en voedselvoorraden, uitwerpselen, braakballen en vervellingen.
Met de ruim 700 foto’s en 170 tekeningen is deze sporengids de meest
complete voor Europa. Ten opzichte van zijn succesvolle voorganger, die
maar liefst zeven oplages kende, zijn er in tekst en beeld de sporen van
circa 100 soorten bijgekomen, waarvan de helft in aanvulling op nauw verwante en dus sterk gelijkende soorten.
Het areaal dekt grofweg heel Europa, van
noord tot zuid en van oost naar west. Zo
zijn er onder andere de sporen van wolf,
mangoeste en stekelvarken, van auerhoen, bijeneter en enkele spechtensoorten bijgekomen. De gids bevat duidelijke
vergelijkende overzichten, onder andere
van sporen van grote carnivoren, van
braakballen van een groot aantal vogels
en van vervellingen van een aantal Europese reptielen. Ook de sporen van veel
kleinere soorten, zoals de berglemming,
de steppemuis en de Westelijke blindmol
zijn er bijgekomen.
De teksten zijn compacter geworden. In de (verkleinde) figuren van de
voetafdrukken staan de voetbreedtes aangegeven, zodat deze in één oogopslag te vergelijken zijn met wat men in het veld aantreft. Gebleven zijn
de zoekpagina’s aan het begin van de hoofdstukken, waarmee via trefwoorden snel de juiste pagina te vinden is. Ook de handige indeling, afgestemd op uiterlijk en afmetingen van het gevonden spoor is gehandhaafd,
zodat men vlot bij het gezochte spoor komt.
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Braakbal van een bosuil →

Per hoofdstuk geven de
inleidingen bruikbare
algemene
informatie
over de spoortypes en
mogelijke variaties die
ontstaan door ouderdom of weersinvloeden.
Ondanks de uitbreiding
met soorten is de gids
niet zwaarder en dikker geworden, maar in lijn met de nieuwe format van
de KNNV veldgidsenserie. Hij is wel iets breder en bevat 344 pagina’s.
De gids in het kort
➢ De index met hoofdstukverdeling maakt het gemakkelijk om per
soort een bepaald spoortype in het juiste hoofdstuk te vinden.
➢ Standaardwerk voor zowel beginners als gevorderden
➢ Handige zoeksleutels en informatie over vindplaatsen
➢ Gebaseerd op bijna veertig jaar veldervaring
➢ Niet alleen een waardevolle hulp voor natuurliefhebbers, maar ook
voor professionals bij het inventariseren van soorten die zich niet gemakkelijk laten zien.
 Vraat van een
relmuis
De KNNV Veldgids Diersporen
Europa is te
koop via de
webwinkel van
de uitgeverij en
bij de boekhandel,
o.a.
bij
boekhandel Romijn in Barneveld.
Tekst en foto’s: Annemarie van Diepenbeek, Zoogdiervereniging
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De mus en de muis
Net als zo veel andere natuurliefhebbers, voorzie ik de vogels van
een gemakkelijk hapje door bijna dagelijks wat strooivoer voor hen
neer te leggen op een voedertafel en vaak ook wat op de grond.
Dat daarbij andere beestjes dan vogels komen mee eten is een leuke bijkomstigheid. Zo profiteerde ook de hieronder afgebeelde muis regelmatig
van mijn gulle gaven.

Het werd pas echt leuk toen deze muis concurrentie kreeg van drie huismussen. Want wie mag er eerst eten, wie moet wachten? Wie is bang voor
wie, wie durft toch? Het draaide uit op geren door de muis en gefladder
door de mussen. Zat de muis te eten, kwamen de mussen hem of haar in
duikvlucht wegjagen. Pikten de vogels een graantje mee, dan schoot de
muis snel onder een paar plantjes vandaan en vlogen de mussen de naburige coniferenhaag in. Op een gegeven moment sprong de muis “huizenhoog” de lucht in en daar wisten de mussen geen antwoord op. Voorlopig hadden zij het nakijken en kon de muis rustig zijn maagje vullen.
Moraal van dit verhaal: voeder de vogels maar houd de buitendeur dicht!
Wout Loper
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Natuurlijke beheersing eikenprocessierups
In de zomer van 2019 konden we er niet om heen: de eikenprocessierups. Veel mensen hadden last van jeuk, luchtwegproblemen of zelfs ergere klachten. Als gevolg werd de rups massaal bestreden door ze weg te zuigen of te branden. Ook worden bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit is veel werk en kost een hoop geld. Kan het
ook op andere manieren?

Een eikenprocessierups (foto: Jurriën van Deijk)
Monocultuur versus diversiteit
Door de omgeving van de eiken geschikt te maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, blijft het aantal rupsen binnen de perken. Het probleem is hiermee niet direct verholpen, maar de overlast zal
wel elk jaar minder worden. Bovendien ontstaan zo mooie bloemrijke bermen en dat zorgt voor meer biodiversiteit; beheerders slaan hiermee dus
twee vliegen in één klap. De razendsnelle verspreiding van de eikenprocessierups komt deels door de milde winters, maar zeker ook door de ma-
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nier waarop wij ons landschap hebben ingericht. Het probleem is de monocultuur: in grote delen van ons land staan lange rijen eiken langs de
wegen. Via deze lanen kan de eikenprocessierups zich gemakkelijk verspreiden. In veel gevallen zorgt het maaibeheer van de bermen ervoor dat
de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups geen kans hebben.

Waarschuwingslint
voor aanwezigheid
eikenprocessierups
(foto: Kars
Veling)

Natuurlijke vijanden
Als het landschap strak en kaal is, vinden roofinsecten en mezen geen plek
om te schuilen en zich voort te planten. Zonder deze natuurlijke vijanden
heeft de eikenprocessierups vrij spel. In een landschap met veel diversiteit
leven veel verschillende soorten insecten en vogels. Er ontstaat een ecosysteem dat zichzelf in balans houdt. Plagen lopen hierdoor minder snel
uit de hand. We moeten dus af van de monocultuur in ons landschap en
meer diversiteit creëren. De eikenprocessierups kent vele vijanden, zoals
sluipwespen, gaasvliegen, koolmezen, pimpelmezen en mussen, maar
ook grootoorvleermuizen. Er zijn dan ook veel verschillende maatregelen
mogelijk om het deze vijanden naar de zin te maken. Over het algemeen
geldt: hoe meer variatie hoe beter. Daarnaast is het van belang de natuurlijke omstandigheden als uitgangspunt te nemen. Een veerkrachtig ecosysteem creëer je met soorten die van nature op een locatie thuishoren.
Ecologische beheersing van de eikenprocessierups kan op allerlei manieren zoals:
• Bermen inzaaien met bloemenmengsel, vooral fluitenkruid en wilde
peen
• Aanplant van inheemse heesters en bomen
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• Een natuurlijke opbouw van de beplanting met een kern, mantel en
zoomvegetatie
• Nestkastjes voor vogels
• Stapels dood hout en/of takkenrillen maken
• Niet maaien rond eiken, hier groeien vaak leuke soorten zoals kamperfoelie
• Stamschot laten staan
• Grotere diversiteit van boomsoorten in lanen en bosvakken
• Gefaseerd maaien, dus steeds twintig procent van de vegetatie laten
staan

Een rupsennest
(foto: Kars Veling)
Het opnieuw opbouwen van een
ecosysteem heeft
tijd nodig. Daarom
blijft een reactieve
bestrijding van eikenprocessierups
door middel van
zuigen op risicolocaties in het begin
nodig. Na verloop
van enkele jaren
zal bestrijding van
de eikenprocessierups steeds minder intensief worden. De ecologische
aanpak is dus een investering op lange termijn. Het vraagt om een vooruitziende blik, maar werpt op meerdere fronten vruchten af: minder overlast van de eikenprocessierups, meer biodiversiteit en een mooier landschap. In november worden er op vier plaatsen in Nederland mini-symposia gehouden over de natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups.
Deze mini-symposia worden georganiseerd door een partnerschap van
ecologische adviesbureaus en groenaannemers.
Tekst: Gert-Jan Koopman (Heem), Johannes Regelink
(RANOX Natuuraannemer), Jurriën van Deijk, (De Vlinderstichting)
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2020
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Adv.pag. 3 - kleur

HUBO XL ¼
Wijnwinkel ¼
Van Middendorp ¼
Leijenhorst 2wielers ¼
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Verslag ledenvergadering 15 oktober 2019
Er zijn 39 leden aanwezig, inclusief het bestuur (m.u.v. Angelique Overbeek), zes leden hebben zich afgemeld.
1. Rien verwelkomt alle aanwezigen, in het bijzonder erelid Gerrit de
Graaff en zijn vrouw Tiny.
2. De agenda wordt vastgesteld, de leden gaan akkoord.
3. Mededelingen
➢ Henk van de Beek heeft tijdens een wandeling in een gebied van Natuurmonumenten te horen gekregen dat zij een geldbedrag willen als
er een excursie in hun gebied plaatsvindt waar door de organisatie (in
dit geval IVN) ook geld wordt gevraagd. Rien geeft aan de zorgen hierover bij het landelijke IVN worden neergelegd en verder bespreekt hij
dit in regioverband met andere afdelingen. Immers, het geldbedrag dat
zo’n vereniging vraagt, staat niet in verhouding tot het bedrag dat wij
als IVN bij een wandeling ontvangen. Heb je hier als gids ook mee te
maken, dan weet je dat het bestuur hier al aandacht voor heeft gevraagd.
➢ Een deel van het geld uit de erfenis van Stien Soede zal dienen als vangnet voor onder meer de huur van het pand hier. Ter nagedachtenis aan
haar is er een bankje geplaatst bij de kinderboerderij (sinds 4 oktober
is deze kinderboerderij op het Gelders Erf). Eén van de vier bankjes bij
de kinderboerderij heeft daardoor een plaatje met haar naam er op.
➢ Op 2 november is het landelijke natuurwerkdag. Vanuit IVN Barneveld
wordt er hier dit jaar niet rechtstreeks aan meegedaan. Wel is er in de
buurt een activiteit bij Landgoed Scherpenzeel.
➢ In 2020 bestaat IVN Barneveld 60 jaar. Als afdeling Barneveld besteden
we hier ook aandacht aan. We willen een bezoek brengen aan het
nieuwe eilanden Marker Wadden. Er zal een eigen bijdrage worden gevraagd. Of we met eigen vervoer of met een bus gaan zal worden uitgezocht. Nadere informatie op pag. 9.
4. Over het verslag van de voorjaarsledenvergadering van 16 april
2019 zijn geen opmerkingen.
5. Vaststellen begroting 2020. Hans geeft aan dat hij geen vragen vooraf
heeft gehad. Ook tijdens de vergadering worden er geen vragen gesteld.
Daarmee is de begroting aangenomen.
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6. Publieksactiviteiten 2020. Martien geeft aan dat tijdens de pauze de
gidsen een excursie kunnen noteren op de lijst. Ook ligt er een formulier
waarop ideeën voor een wandeling of een bepaald thema zijn opgenomen. Het aansluiten van een excursie bij een thema dat in een bepaalde
periode centraal staat, is een idee: bijv. jaarlijkse bijentelling en de tuinvogeltelling.
7. Veertig jaar Scholenwerkgroep Barneveld.
Rien schenkt aandacht aan het veertigjarige bestaan van de Scholenwerkgroep Barneveld. We
zitten hier op een mooie locatie (voorheen het
Koetshuis nu op het Gelders Erf). Ook andere afdelingen die een bezoek
brengen aan onze locatie zijn onder de indruk.
Twee mensen worden in het zonnetje gezet vanwege het 40-jarige jubileum: Cees Klomp en Jeltsje van der Vliet. Beiden krijgen een bos bloemen
(Jeltsje na de pauze omdat ze er voor de pauze niet bij kon zijn).
8. Bestuursverkiezing. We nemen afscheid van Angelique Overbeek
(vanwege werkdruk en onvoldoende beschikbare tijd voor bestuursfunctie). We zoeken nog een opvolger/opvolgster (secretaris/secretaresse).
Ivonne Pater treedt toe tot het bestuur (neemt de taken van Jolanda Denekamp over). Rien Brand en Martien Bakkenes worden voor een tweede
termijn benoemd.
9. Rondvraag. Hans onthult het bedrag dat we vanuit de Rabobank Club
Support ontvangen. Het is een bedrag van € 1.321,12. Dit zal besteed gaan
worden aan de akoestiek van het natuureducatiecentrum.
10. Sluiting van de vergadering.
Na de pauze praat IJsbrand Snoeij van biologische boerderij ’t Paradijs de
aanwezigen bij over “Hoe, wat en waarom biologisch boeren”. Het is een
interessante en interactieve presentatie.

Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 begon voor onze afdeling met 160 leden, incl. huisgenootleden en 189 donateurs. Op 31 december bedroegen die aantallen respectievelijk 177 en 174. Het merendeel van de nieuwe leden melden zich via
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de landelijke website aan en kozen in bijna alle gevallen ook voor automatische betaling van de contributie. Het teruglopen van het aantal donateurs had veelal te maken met de gevorderde leeftijd.
Het innen van de contributies en donaties van de lokaal betalende leden
en donateurs had nogal wat voeten in de aarde. Nu er geen acceptgiro’s
meer verstuurd worden en volstaan wordt met een herhaaldelijk geplaatste oproep in Natuurlijkerwijze, bleek dat de betaling nog wel eens
vergeten werd. De penningmeester stuurde in zo’n geval een emailtje of
uiteindelijk een brief met het verzoek alsnog de betaling in orde te maken.
Als ook dat geen resultaat opleverde, zijn de gegevens van de wanbetalers
uit de administratie verwijderd.
Binnen het bestuur ontstond een vacature doordat Angelique Overbeek
moest afhaken. Helaas lukte het, ondanks herhaalde pogingen, niet voor
haar een vervanger te vinden.
Al deze perikelen hadden gelukkig geen nadelige invloed op het functioneren van de diverse werkgroepen. Zo organiseerde de werkgroep Scholing o.a. weer een Vogelcursus die op een grote belangstelling mocht rekenen. En werd een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de
nieuwe Natuur Gidsen Opleiding in september 2020. Ook de werkgroep
Scholen Barneveld draaide als vanouds. De werkgroep Scholen Lunteren
moest opgeheven worden doordat er geen opvolging te vinden was voor
de coördinator Jan Hassink. Onder de hoede van de werkgroep PR & publieksactivieten zijn weer heel wat wandelingen en excursies gehouden.
Een topper was de paddenstoelenexcursie met maar liefst 51 deelnemers.
Ook werden bijna maandelijks digitale nieuwsbrieven verzorgd. De Algemene vogelwerkgroep hield weer haar vogelaar contactdagen en inventariseerde her en der, waarbij enkele leuke waarnemingen werden gedaan.
De werkgroep Natuurbeheer besteedde 22 dagdelen aan het onderhoud
van de natuur op meerdere locaties. Nestkastencontroles vonden regelmatig plaats in Barneveld, Garderen en Kootwijk. De Natuurtuin mevrouws Hofje werd practisch elke woensdagochtend door een klein
groepje enthousiaste tuiniers mooi op orde gehouden. Bij de tuin is ook
een groot bijenhotel geplaatst, dat betaald kon worden uit een bijdrage
door het gemeentelijk Ontwikkelingsfonds platteland Barneveld.
Fonds 1845 was de afdeling ook gunstig gezind met een bijdrage voor het
laten bouwen en ophangen van een groot aantal nestkasten ter bestrijding van de eikenprocessierupsen komend voorjaar.
Al met al kunnen we terugzien op een goed verlopen 2019.
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2020
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Nieuws uit de afdeling
VOGELAAR CONTACTDAGEN april, mei en juni
Ook dit jaar gaat de Algemene Vogelwerkgroep weer op bezoek in
enkele (voor hen) nieuwe natuurgebieden! We hebben plannen voor
de Zouweboezem, de Noordpolder en Limburg.
Zaterdag 25 april - Naar de grootste kolonie purperreigers!
De Zouweboezem bestaat uit uitgestrekte moerassige rietvelden en is het
domein van de grootste broedkolonie van de purperreiger in ons land.
Deze prachtig gekleurde, statig vliegende reiger komt vaak vrij laag overvliegen om vanuit zijn foerageergebied de kolonie te bezoeken en is zo
mooi waar te nemen.
We maken een mooie wandeling van circa 4 km waarbij we ons hart ophalen aan de vele moerasvogels die hier broeden, zoals zwarte stern, porseleinhoen, Cetti’s zanger, snor, kleine karekiet, sprinkhaanzanger, blauwborst, roerdomp en vele anderen! Er loopt een spannend vlonderpad door
het rietland waar de moerasvogels vaak van dichtbij te zien zijn.
We vertrekken om 5.30u van de Vetkamp en starten rond zonsopkomst.
Om ca 12.00 u zijn we weer terug. Deze contactdag is in principe een halve
dag. De kosten zijn ca. €10,-pp. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers/auto's. Voor degenen die langer willen vogelen zal nog een vervolg
programma worden gemaakt.
Opgeven kan t/m woensdag 22 april bij Daan Kuiper (akuiper@solcon.nl)
23 mei - Noordpolder van Ossendrecht
De Noordpolder van Ossendrecht is enkele jaren geleden omgevormd tot
een natte natuurparel. Deze polder aan de voet van de Brabantse Wal, is
voor een groot deel eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten, die
er in samenwerking met Waterschap de Brabantse Delta, alles aan doet
om de natuurwaarden in het gebied te vergroten.
Er zijn en worden verscheidene beheersmaatregelen genomen om het
kwelwater dat uit de Brabantse Wal in de polder terecht komt, langer vast
te houden. De overgang van hoge zandgrond naar lage kleipolder is bijzonder en trekt een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Allerlei vogels ontdekken dit gebied en wij gaan die vogels ontdekken! Een greep uit
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de vorig jaar waargenomen vogelsoorten: geoorde fuut, bosruiter, groenpootruiter, patrijs, waterral, Cetti’s zanger en vele anderen!
Daarnaast gaan we een keer de oostkant van Zeeland verkennen. We gaan
in principe een hele dag. Wil je een halve dag mee, laat het even weten, bij
voldoende belangstelling is dat te regelen. De kosten zijn nog niet bekend.
Aanmelden t/m woensdag 20 mei bij Daan Kuiper (akuiper@solcon.nl).
Zaterdag 20 juni 2020 – Limburg
Op 20 juni gaan we vogelen in het prachtige Limburg. We bezoeken onder
andere een paar prachtige gebiedjes waar we kans maken op aansprekende soorten als zomertortel, wielewaal en nachtegaal. Het mooie Limburgse landschap herbergt nog veel meer. De exacte invulling van deze
dag en de gebiedjes die we bezoeken, blijft verder nog een verrassing.
Aangezien Limburg ook een goede provincie is voor interessante vlinders
en libellen (en we in een prima periode zitten) kijken we soms ook stiekem
over de vogelmuur heen naar deze soortgroepen.
We vertrekken 's ochtends vroeg (waarschijnlijk rond vijf uur) en hopen
aan het einde van de middag weer terug te zijn op de Vetkamp.
Opgeven kan t/m woensdag 17 juni bij Marco van Reenen
(mcvanreenen@gmail.com).

Verslagen van werkgroepen
WERKGROEP VLINDERS EN LIBELLEN
In 2019 hebben we met de vlinderwerkgroep diverse gebieden bezocht en
geïnventariseerd, ondermeer De Bunt, Gerritsfles, Kootwijkerveen, het
Valleikanaal, Kootwijkerzand en zijn we op zoek geweest naar de kleine
heivlinder. Het was niet altijd even mooi weer (regenachtig en/of te veel
wind) op de ochtenden dat we iets gepland hadden en daardoor is een
aantal gebieden niet met de vlinderwerkgroep bezocht.
De start van het vlinderseizoen begon dit jaar in maart met de landelijke
Vlinderdag in Wageningen. Tijdens deze dag zijn diverse lezingen gegeven
over vlinders en libellen en er was een informatiemarkt. De eerste dagvlinders hadden toen al gevlogen, in februari namelijk o.a. al de citroenvlinder.
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Bij Gerritsfles zijn de libellen het belangrijkste en die worden dan ook veel
gezien, de belangrijkste soorten zijn hier viervleklibel, verschillende heidelibellen, oeverlibel, keizerlibel, glazenmakers, houtpantserjuffer. De juffers vliegen hier massaal rond maar zijn moeilijk te determineren.
Daarnaast hebben we dit jaar een gebied in de Eiffel bezocht. In Perlenbach hebben we onder meer de violette vuurvlinder, purperstreepparelmoervlinder en het groot geaderd witje gezien. Ook hebben we dit jaar
meegedaan met de landelijke Nachtvlindernacht. Deze keer hebben we
Meinerswijk in Arnhem aangedaan. Hier zagen we onder meer een windepijlstaart.
Trekvlinders hebben we eveneens waargenomen: kolibrievlinders, distelvlinders en luzernevlinders.
Al jaren tellen we twee keer in het jaar de eitjes van het gentiaanblauwtje
op de klokjesgentianen. Helaas gaat het dit jaar in ons gebied met het gentiaanblauwtje niet echt goed vanwege de droge zomer van 2018. Zo tellen
we een stuk minder eitjes op de klokjesgentianen. Afwachten hoe het volgend jaar gaat.
Ook met een andere vlinder gaat het niet goed. We lopen op het Kootwijkerzand de monitoringsroute kleine heivlinder van de Vlinderstichting.
Hier is de situatie echt bedroevend. Wat is nog de toekomst van de kleine
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heivlinder? Er wordt bijna geen vlinder gezien. Mogelijk is deze soort dit
jaar voor het laatst gezien op het Kootwijkerzand. Dat betekent dan dat
deze vlinder uitgestorven zal zijn in Noord-Europa. Klimaatverandering is
dus dichtbij huis ook waarneembaar.
René de Graaff

WERKGROEP SCHOLING
Het jaar 2019 zijn we in maart/april gestart met een vogelcursus van drie
theorieavonden over vogels in eigen omgeving en drie excursies. Het was
een interessante cursus, waarin de cursisten leerden om vogels aan hun
uiterlijk en aan hun zang te herkennen. Wintergasten, weidevogels en
zangvogels werden behandeld. We hadden niet te klagen over belangstelling. Er waren 30 deelnemers en een wachtlijst.
Op de voorjaarsledenvergadering van 16 april hield Hanneke van de Brink
na de pauze een lezing over “de mondiale grutto” over haar reis naar Senegal in 2004. Met drie andere IVN ers gingen ze in Senegal natuurgidsen
opleiden en bekijken hoe het in Senegal ging met de grutto. Hanneke liet
een mooie PowerPoint presentatie zien.
De opsteker “Wat leeft er in poel en sloot?”, gepland in juni, ging door gebrek aan belangstelling niet door.
In het najaar hebben we een Groencursus georganiseerd van vijf avonden
en vijf bijbehorende excursies. De onderwerp waren zeer divers:
➢ Het ontstaan van de Veluwe en Gelderse Vallei,
➢ Zandverstuiving, heide en bos,
➢ Paddenstoelen,
➢ Grof wild op de Veluwe,
➢ Water, beken en sprengen.
De cursus zat vol enthousiaste deelnemers en er was veel interactie.
In oktober heeft Evert van de Berg een opsteker Paddenstoelen gehouden
voor IVN gidsen. Hij heeft ons in een interactieve lesavond en een excursie
op zaterdag bijgepraat over diverse soorten paddenstoelen. Er waren 15
IVN gidsen aanwezig.
In ons vorige jaarverslag heb ik geschreven dat eind 2019 een nieuwe Natuurgidsenopleiding (NGO) zou starten. Deze zou in modulaire vorm gegeven worden. Het bleek lastig om de NGO helemaal opnieuw te organiseren. Daarom is besloten om weer een NGO ”oude stijl” te organiseren.
Daar is een team nu mee bezig. In dit team zitten twee mensen van de
Natuurlijkerwijze, voorjaar 2020
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werkgroep Scholing en een paar andere IVN’ers. In september 2020 zal
deze NGO bij voldoende deelname van start gaan.
Ine van Maren

WERKGROEP NATUURBEHEER
Naast de langzamerhand voor de werkgroep Natuurbeheer bekende activiteiten, nl. het meehelpen bij werkzaamheden op diverse landgoederen,
was er het afgelopen jaar ook een aanvraag van de beheerder van De Dennenhorst, het pinetum in Lunteren. Met veel genoegen hebben we aan
dat verzoek gevolg gegeven. De catering was er uitstekend, mag ik wel
zeggen.
Even een opsomming van de landgoederen waarbij we betrokken waren:
Klein Boeschoten, Garderen (4x), Groot Bylaer, Kallenbroek (3x), Otelaar,
Barneveld (2x) en Nieuwe Veluwe, Voorthuizen (2x).
Verder gaven de vrijwilligers van de werkgroep ‘acte de préséance’ op acht
dagdelen bij de Staatsbosbeheerwerkgroep Kootwijk. Daarnaast was een
kleine afvaardiging aanwezig op de –helaas- laatste Gelderse natuurwerkdag. Stichting Landschapsbeheer Gelderland stopt met de organisatie van
deze dag in maart omdat er geen animo is bij de betrokken werkgroepen
om deze dag te helpen voor te bereiden. Jammer.
De werkgroep bestond in 2019 uit twee dames (hulde!) en veertien heren.
Gelukkig kan gezegd worden dat het merendeel bijna elke werkochtend
aanwezig was. Dank jullie allen!
Hans Boland

WERKGROEP SCHOLEN BARNEVELD
Op ons natuureducatiecentrum is van alles te doen geweest.
Zoials bekend hebben we per schooljaar drie verschillende lessen voor de
groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Voor groep 5/6 hadden we een “speciaal” programma: vanwege ons 40-jarig jubileum hebben we de allereerste les “Als
de blaadjes vallen” nog eens overgedaan.
Groep 3/4 heeft als thema “Op de kinderboerderij” waar 46 schoolklassen
zich voor aangemeld hadden en waarbij we gebruiken mogen maken van
de kinderboerderij op het erf. Ondertussen zijn we alweer druk bezig met
de voorbereiding voor de volgende les die in mei gaat starten.
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Naast ons schoolprogramma waren er ook andere kinderactiviteiten. Te
veel om alles op te noemen, maar zo was er bijv. een workshop Slootjes
en Vogeltaart of -mannetje maken.
We hebben met de deelnemers van de dagopvang van de Rozelaar een
vogel geknutseld van een petfles en ook dit jaar hebben we weer de maatschappelijke stage voor leerlingen van de Meerwaarde verzorgd op aanvraag van Welzijn Barneveld.
Ladies' Circle Barneveld heeft samen met ons verschillende nestkasten op het Gelders Erf opgehangen waarbij wij vooraf wat verteld hebben over de vogels die gebruik maken van de kasten. Alle
nestkasten zijn gesponsord door
bedrijven.
En we hebben een gastles verzorgd en plaatmateriaal geleverd
voor een project op de Antoniusschool en een aantal aanvragen
gehad van scholen voor een buitenles. Deze activiteiten leverden toch
weer wat geld voor de kas op.
Bij de opening van de kinderboerderij was er de mogelijkheid voor kinderen om bij ons een knutselwerkje te maken. Hier hebben we aan meegedaan om wat meer bekendheid te geven aan ons centrum. Deze dag is
goed bezocht door vele Barnevelders en hun kinderen. Veel ouders begonnen spontaan herinneringen op te halen over de tijd dat zij zelf als kind
bij het biologisch centrum kwamen en dat was erg leuk om te horen.
Zoals jullie lezen kun je wel zeggen dat wij, Cees en ik, samen met onze
vaste groep vrijwilligers, een druk maar leuk en leerzaam jaar hebben gehad.
Vanaf deze plek wil ik nogmaals “onze” groep vrijwilligers bedanken voor
hun inzet en bereidheid om altijd klaar te staan voor het natuureducatiecentrum.
Lieve groet,
Margreet Rouwenhorst
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Adv.pag. 4 - zwartwit

Guldie ¼
Kaashuis Vita Nova ¼
Brouwer ¼
Floor ¼
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