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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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Vanuit het Bestuur
Wat is er veel gebeurd tussen het verschijnen van de vorige en deze uitgave
van Nijkerk Natuurlijk! We hebben u via onze nieuwsbrieven medegedeeld
dat de Algemene Ledenvergadering niet door kon gaan en helaas moesten
we ook onze activiteiten stopzetten. Wegens dit levensbedreigende virus
veranderde onze levensstijl. De belangstelling voor een digitale vogelcursus
groeide en de vogels in de tuinen werden intensiever bekeken. De staalblauwe
luchten hielden weken aan. Wat was het ongelooflijk mooi zonnig weer. Zou
het ontbreken van luchtverkeer daar ook nog iets mee te maken hebben? In elk
geval zorgde de crisis ervoor dat de natuur dichtbij huis meer aandacht kreeg.
Tuinzania is een populaire vakantiebestemming geworden.
Voor IVN Nijkerk was het niet allemaal kommer en kwel. Eén van onze
leden, Gisela Rotgans, mocht zelfs een lintje in ontvangst nemen voor al
haar vrijwilligers werkzaamheden o.a. ook voor het IVN, waarvoor ze zich
nog steeds inzet. Mede dankzij haar kunnen wij activiteiten ontplooien. Wij
hebben ook een aspirant-bestuurder mogen begroeten tijdens onze ‘zoom’
bestuursvergaderingen, Maarten Oosterkamp. Op de eerstvolgende ALV willen
we hem graag aan u voorstellen. In elk geval pakt hij al de coördinatie van
de boomplantdag op, die in maart zou plaats vinden, maar nu in september
is gepland. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen
van de groene cursus in het najaar en de gidsencursus in 2021. Verder zullen
verschillende IVN-cursussen aangeboden gaan worden in samenwerking met
de Volksuniversiteit Nijkerk. De energietransitie gaat ook gewoon door. Onze
werkgroep RES o.l.v. Arjan van Slooten volgt alles op de voet en neemt deel
aan het overleg met de gemeente en de belanghebbenden.
Wij, als bestuur, wensen u sterkte in deze coronatijd.
Hou vol en bewonder de natuur.
Ellie Kroon, interim-voorzitter

4

ZIN IN ZOMER
Onverstoorbaar gaan de seizoenen
door; een natte winter, een droog en
zonnig voorjaar, en nu zomer. Kale
bomen zijn weer royaal bekleed met
groen, donkere akkers dragen diverse
gewassen die toegroeien naar de
oogst. Tuinen en tuintjes zijn kleurig
en fleurig (als ze voldoende water
hebben kunnen krijgen) en de meeste
dieren hebben jongen. De vogels
houden steeds meer hun snavel en
badderen wat in een vogelbadje of
waterplas. Mussen nemen een stofbad
terwijl de zon voor warmte zorgt.
Vlinders fladderen, libellen snorren
en muggen dansen. Ook ongewenste
insecten zoals mieren en wespen gaan
actief hun gang. Zij trekken zich van
mensen niets aan en worden vaak een
plaag, zeker als het voorjaarsweer
voor hen optimaal is geweest. Ze
heten daarom ook wel plaagdieren.
Juist in de vakantieperiode hebben
we last van dat gedierte. Mensen
hebben vakantie, dieren niet. En juist
als de mens lekker in de zon van de
natuur wil genieten, zacht op het
mos, ontmoet hij die altijd nijvere
beestjes. Maar niemand is gesteld op
insectenbeten.
Omgekeerd zijn mensen een plaag
voor dieren. Sterker nog, wij mensen
zijn een plaag voor de natuur, zelfs
voor de gehele aarde. We ontwrichten
de seizoenen: een winter zonder vorst,
een voorjaar met uitzonderlijk veel

zon en weinig regen, een zomer die...
tja, dat weten we pas achteraf.
De geïndustrialiseerde mens kan
gerust een ramp genoemd worden
voor de natuur, de natuur die alle
afbraak schijnbaar willoos ondergaat.
Hoewel, - soms komt uit de natuur
een microscopisch klein nieuw virus
te voorschijn dat genoeg kracht heeft
om de gehele mensheid langdurig in
een angstige greep te houden. Een
zoönose (zie elders in dit blad). Voor
veel natuurliefhebbers is zo’n uitbraak
geen verrassing.
De zomer van 2020 zou wel eens
een heel bijzondere zomer kunnen
worden. Een zomer waarin we
juist veel kunnen genieten van de
natuur maar niet in verre landen,
wel vlakbij huis, soms naast de
deur. Een vakantie vanuit eigen
huis. Daar is helemaal niks mis
mee! Nijkerk en Putten zijn rijk aan
landschapstypen met ieder landschap
haar eigen kenmerken: naaldbossen
en gemengd bos, heidevelden, de
zeepolder Arkemheen, Randmeren,
het slagenlandschap en het oude
kampenlandschap. De kleine
landschapselementen maken een feest
van ieder landschap: dekzandruggen
en watervoerende beken met diverse
soorten knotbomen, houtwallen en
stuifduinen uit de middeleeuwen,
oude eiken en jonge rietkragen.
Markante boerderijen van eeuwen
her met typische bakhuisjes stralen
rust uit, vakantierust. (Zie o.a. ook
Nijkerk Natuurlijk
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het IVN-boek ‘De Over-Veluwe’).
In de stad zwieren en gieren de
gierzwaluwen. Overal is natuur
vlakbij.
Maak eens een avond- of nachtwandeling; kijk in de schemering naar
de capriolen van de vleermuizen en
luister in het duister naar de uilen en
huiver... van genot.
Nijkerkers en Puttenaren zijn rijker
dan ze vaak zelf beseffen.
Arie van den Berg

Eén zwaluw maakt nog geen zomer
Op de foto een boerenzwaluw. Een opvallende verschijning met zijn
blauwzwarte verenkleed met lange buitenste staartveren, lijkend op een
jacquet. Misschien dat de menselijke trekjes dit vogeltje zo leuk maken. Even
googelen op de zwaluw levert al gauw veel spreekwoorden en gezegden op:
Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
Eén zwaluw maakt de lente niet.
Vliegt de zwaluw hoog, ‘t blijft overwegend droog.
Vliegen de zwaluwen laag, nadert een regenvlaag.
Vliegt ze laag over de weide, verwacht ze regen aan haar zijde.
Blijven de zwaluwen lang, wees dan voor de winter niet bang.
Als de zwaluwen scheren over water en wegen, dan komt er en dan blijft er regen.
Een oude zwaluw weet haar nest.
Hij redeneert als een zwaluw op een bonestaak.
Een groot deel van zijn leven brengt de boerenzwaluw in de lucht door.
Het is een trekvogel die grote afstanden aflegt. De boerenzwaluwen die in
Nederland broeden, overwinteren in West- en Centraal-Afrika, ruwweg het
gebied tussen Ivoorkust en Angola. Veel zwaluwen brengen de lente en zomer
door bij ons in Nederland. De boerenzwaluw broedt in landelijke gebieden
met voldoende water. Koppels bouwen hun nest van modder vermengd met
speeksel in allerlei menselijke bouwwerken, zoals schuren en bruggen. Ze
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brengen in het broedseizoen twee of drie
broedsels groot, voor ze weer naar de
overwinteringsgebieden trekken.
Aan het begin van het broedseizoen legt
het vrouwtje ongeveer een week lang bijna
elke dag één ei, meestal vroeg in de morgen
tussen vier en acht uur. Het broedsel
bedraagt gewoonlijk vier à vijf eieren, maar
dit aantal kan variëren tussen de twee en
acht. In Europa broedt het vrouwtje de
eieren vrijwel alleen uit, maar in NoordAmerika neemt het mannetje ongeveer een
kwart van de broedtijd voor zijn rekening.
Na 14 tot 19 dagen komen de eieren vrijwel
tegelijk uit en worden de eierschalen door
het vrouwtje uit het nest verwijderd.
De vogel heeft een voorkeur voor het platteland als leef- en broedgebied,
waarbij hij zijn nest onder andere bouwt in boerderijen, schuren en stallen.
In de Arkemheenpolder broedt de boerenzwaluw ook in duikers.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dat betekent, dat wanneer iets goed
gaat, niet gelijk álles goed gaat. Het gaat dan ook niet heel slecht met de
boerenzwaluw. Maar er is wel een teruggang te zien in de aantallen. Met name
de afname van het aantal insecten is daar oorzaak van. Het is dus belangrijk om
te zorgen dat het aantal
insecten in ons land weer
gaat toenemen.
Gelukkig zijn er steeds
meer agrariërs die een
kraag van bloemen om
hun landbouwgrond
leggen. En daar houden
insecten van. En eerlijk….
het maakt de zomer ook
een stuk kleurrijker!
Thea de Ruijter
Nijkerk Natuurlijk
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WANDELEN EN

FIETSEN DOOR
DE NATUUR
TIJDENS DE
CORONACRISIS

Toen in maart 2020 de coronacrisis
ervoor zorgde dat er weinig “livecontact” meer met andere mensen
mogelijk was, begonnen mijn
partner en ik ons intensiever bezig te
houden met wandelen en ﬁetsen.
Voor wandelen hebben wij als
IVN-lid natuurlijk gekozen voor
wandelingen door de natuur. En
wat hebben wij toch een geluk
om in de provincie Gelderland te
wonen, naast de provincie Utrecht.
Door deze twee provincies lopen
zogenaamde Klompenpaden.
De meeste IVN’ers weten wel
wat Klompenpaden zijn, maar
voor degene die het nog niet
weet, hieronder even een korte
omschrijving.
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Klompenpaden staan garant voor
de mooiste wandelingen in de
provincies Utrecht en Gelderland.
Wandelend over landgoederen,
herstelde historische paden en dwars
door boerenland is er genoeg te
ontdekken en te beleven. De makers
van Klompenpaden – Landschap
Erfgoed Utrecht en Stichting
Landschapsbeheer Gelderland –
willen dat wandelaars kunnen
genieten van de mooie omgeving.
Lekker struinen door het weiland,
kleine doorsteekjes ontdekken,
een kop koffie bij een boerenerf of
onderweg op een bankje/boomstronk.
Alle Klompenpaden worden
ontwikkeld in samenwerking met
vrijwilligers en ook na realisatie
onderhouden door vrijwilligers.
Door op deze manier bewoners actief
te betrekken bij de Klompenpaden
en het boerenlandschap weer
toegankelijk te maken hopen ze bij
te dragen aan de instandhouding en
verbetering van een mooi landschap.
Er is een aparte site waarop je de
Klompenpaden kunt bekijken, en ja,
je raadt het al, dat is
www.klompenpaden.nl.
Nou, de ene is nog mooier dan de
andere. Je gaat door weilanden,
over zandpaadjes, soms over sloten
of hekken (via opstapjes laten ze je
over de hekjes stappen/klimmen) en
soms gewoon door een weiland met
stieren, die niet erg geïnteresseerd

zijn in wandelaars. De Klompenpaden
zijn keurig uitgepijld (er staan overal
bordjes met routepijl). Ik kan wel
vertellen welke paden ik extra mooi
vond, maar dat is zo persoonlijk.
Gewoon uitproberen!
Omdat wij in de corona-tijd leven,
moesten wij natuurlijk wel even
kijken wat wel en niet kon. Wij gingen
meestal erg vroeg op pad en zorgden
ervoor voor 12.00 uur weer klaar te
zijn. Je ontwijkt dan de drukte van
de dagjesmensen. Die gaan meestal
pas vanaf 12.00 uur de natuur in
en de meeste mensen nemen de
standaardweggetjes en kennen de

Klompenpaden niet. Ook omdat de
afstand van Klompenpaden mensen
afschrikt (varieert van 5 tot 16 km).
En als het in het weekend mooi
weer was, gingen we sowieso niet
’s middags de natuur in. Daarnaast
keken wij altijd op de site of het
erg nauwe weggetjes betrof (i.v.m.
passeren van tegenliggers). Maar
de meeste Klompenpadliefhebbers
volgen dezelfde richting van de route
en wij kwamen onderweg nauwelijks
mensen tegen. Zo heerlijk rustig en
mooi. Wel moet je natuurlijk nu zelf
je koffie en hapje meenemen als je
echt onderweg even wat wilt eten
of drinken. En natuurlijk neem je

Nijkerk Natuurlijk
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je telefoon mee voor pl@ntnet, je
verrekijker en een infoboekje over
planten of bomen of omgeving.
Vanaf juni 2020, mits er weer wat
ruimte is in de voorschriften van
het RIVM en de overheid, willen
een aantal IVN-mensen weer
wandelingen organiseren waarbij
meerdere mensen mee kunnen lopen.
Voornamelijk op een vrijdagavond
(van 19.00 tot 21.00 uur). En 1 x
per maand op een dinsdagmorgen
weer de doorstapwandeling (een
doorstapwandeling is een wandeling
waarbij niet, zoals bij een excursie,
op diverse punten wordt stilgestaan).
Naast de doorstapwandeling zullen
er ook weer wat excursies door
IVN worden verzorgd. Voor meer
informatie kun je even contact met mij
opnemen.
Voor het fietsen maakten wij gebruik
van de fameuze knooppunten. En
ook daar hoef je niet helemaal voor
naar Drenthe te rijden met de fietsen
achterop de auto. Rondom Putten en
Nijkerk lopen al geweldige routes en
via de knooppuntenrouteplanner van
de ANWB kun je zo een route naar
eigen wens maken. Nummers noteren
of uitprinten en je ontdekt weer de
mooiste plekjes bij jou in de buurt.
Je kunt ook bestaande routes volgen,
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een goede tip is dan
www.fietsen123.nl. En ook hier
geldt weer: ga zoveel mogelijk in de
vroege morgen fietsen en bij voorkeur
doordeweeks. Dan is het lekker rustig
in de natuur. ’s Middags en in de
weekenden is het drukker (af en toe
te massaal zelfs). En als je eenmaal
op de fiets zit met een mooie route,
kom je weer zoveel leuke dingen
tegen. Een dorp waar iedereen buiten
een soort verkoopstalletje had met
groenteplantjes of zolderopruiming of
zo. Eigenlijk leuker en aandoenlijker
dan de vrijmarkt van koningsdag. Een
restaurant waar ze buiten leuke hapjes
verkopen voor niet veel en een fles
supergoede witte wijn voor slechts
6 euro. Heel verrassend (was nabij
het Solse gat). Of een lange prachtige
sloot waar je langs fietst en waar enkel
het geluid van kwakende kikkers
voortdurend te horen is, kilometers
lang.
Kortom, ook al zitten we in vreemde
tijden, toch blijft de natuur iets
prachtigs en is het een mooie troost.
En je zit er zo middenin, lopend of
met de fiets. En misschien gaan we
straks weer met meer mensen op de
fiets de natuur in, zodra het mogelijk/
toegestaan is.
Ruud Verhoef

Natuurgidsenopleiding
IVN Amersfoort en IVN Nijkerk organiseren komende winter voor de derde
keer gezamenlijk de Natuurgidsenopleiding.
Voor wie:

- Natuurliefhebbers vanaf 18 jaar.
- Natuurliefhebbers die actief hun liefhebberij willen uitdragen.
- Natuurliefhebbers die binnen het IVN of een andere
natuurorganisatie hun enthousiasme willen delen met anderen.
- Natuurliefhebbers die de verbanden willen leren kennen in de
natuur. Niets staat op zichzelf.

Wat houdt de opleiding in:
De opleiding beslaat een periode van anderhalf jaar, waarin je veel leert over
natuur, de ontstaansgeschiedenis van de omgeving van Amersfoort en Nijkerk
en hoe je kennis overbrengt naar anderen.
We starten op 7 januari 2021 en hopen dat alle cursisten in juni 2022 hun
diploma mogen ontvangen.
De opleiding bestaat uit ± 40 lessen van 19.30 -22.00 op de donderdagavond.
± 20 excursies, meestal op de zaterdagochtend.
De lesavonden vinden voornamelijk
plaats in Natuureducatiecentrum
“Het Groene Huis” (zie foto) te
Amersfoort.
In oktober worden er een paar
informatieavonden gehouden waar
u zich kunt laten voorlichten over
deze opleiding.
Wilt u meer weten dan kunt u
contact opnemen met Rien Loman,
tel 06 25081805 of via
info@ivn-nijkerk.nl.
Rien Loman
Lid van het opleidingsteam
Natuurgidsenopleiding
IVN Amersfoort/Nijkerk
Nijkerk Natuurlijk
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Over vogelpoten en -tenen
Het potenraadsel

Er is een heel oud kinderraadsel uit
het Midden-Oosten dat zo gaat: Welk
dier loopt op vier poten als het jong
is, op twee als het volwassen is en op
drie als het oud is? Het antwoord is:
de mens! En dat is leuk gevonden.
Want de mens kruipt eerst, leert dan
goed lopen en als hij oud is loopt hij
met een stok. Het klopt, ik kan er
over meepraten. In de natuur komen
geen dieren voor met drie poten.
Maar het aantal poten dat een dier
heeft toebedeeld gekregen loopt nogal
uiteen. Duizend- en miljoenpoten
hebben zo’n 30 tot bijna 400 poten,
krabben hebben er tien, spinnen acht,
insecten hebben er zes en zoogdieren
slechts vier.

En vogels?

Vogels hebben wel vier poten
maar de voorste twee noemen we
vleugels en alleen de achterste heten
poten. Met die achterste lopen ze,
niet op hun voeten maar op hun
tenen. De jarenlange oefeningen
die balletdanseressen zich moeten
getroosten om zich gracieus op hun
tenen te kunnen voortbewegen,
is voor vogels een moeiteloze
vanzelfsprekendheid. Zou de mens
net zo willen lopen als een vogel, dan
moet hij zich in een merkwaardige
houding wringen en valt dan meteen
om. Nou zijn er wel meer dieren die
op hun tenen lopen en daar geen
enkele moeite mee hebben: katten
en honden. Ook paarden, koeien en
reeën zijn daar mooie voorbeelden
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van. Maar van hen zijn de tenen
van iedere poot mooi verpakt in een
hoef, bij vogels zijn de tenen gewoon
aparte tenen. De meestal onbevederde
poten van vogels hebben wel enige
bescherming: als bekleding is de
voorkant geschubd en de achterkant
voorzien van een leerachtige laag uit
één stuk, gewoon vel over been met
nauwelijks isolatie.

Veel variatie

De natuur zou de natuur niet zijn als
er ook niet veel variatie zou zijn in
vogeltenen. En iedere variatie past
uitstekend bij de levenswijze van die
specifieke vogelsoort. We zouden
zelfs kunnen zeggen: ‘‘Vogel, laat
mij je tenen zien en ik vertel je bij
welke groep je hoort”. Ik dacht een
leuk kort stukje (verkleinwoord) te
schrijven over vogelpoten maar werd
verrast door de enorme variëteit.
Daar moeten vast al boeken over
geschreven zijn, dacht ik. Maar nee,
niet te vinden. Dus dan maar uit
mijn eigen bibliotheek wat bij elkaar
gezocht. Het resultaat is een soort
vogelvlucht, dus nogal incompleet.
Wel jammer, vind ik.

Gespannen tenen

Als we naar de vogels in onze tuinen
kijken, dan zien we dat ze vier tenen
hebben. Bij de meeste staan er drie
naar voren gericht waarop gelopen
wordt en één naar achteren. Dat komt
goed uit want dat grijpt prima om
een takje heen om te zitten of aan
een voedernetje te hangen, waarbij

natuurlijk de nageltjes ook van
pas komen. Vogels hebben soepele
tenen, gemakkelijk om te lopen, te
hippen of te stappen. Dat vogels die
in bomen en struiken slapen niet van
hun takje vallen, hebben ze te danken
aan een speciaal maar automatisch
buig- en streksysteem. In de tenen
zitten pezen, buigspierpezen, die bij
het gaan zitten strak trekken; hoe
dieper de vogel inzakt des te strakker
de pezen gespannen staan. Bij het
wakker worden verheft de vogel zich,
de pezen ontspannen en de vogel is
‘vrij’. En dat volautomatisch!

En spechten dan?

Bij spechten staan er twee tenen naar
voren en twee naar
achteren, een perfecte
positie om zowel
omhoog als omlaag
en ondersteboven
boomstammen en
takken rustig van
alle kanten te kunnen inspecteren
op maden, rupsen, torren en kevers,
op of onder de schors. Het zijn
eigenlijk klautertenen. Ook handig om
langdurig te hameren op een harde
boomstam, om daar een nestholte te
creëren voor nageslacht.

Veren op je tenen

Bij uilen en roofvogels zijn de
poten, tenen en vooral de nagels
gespecialiseerd om prooidieren te
grijpen en te vervoeren. Vlijmscherpe,
gekromde nagels zijn het kenmerk bij
uitstek van deze vogelsoorten. Vaak

zijn de poten tot aan
de tenen bevederd,
bij uilen zelfs de
tenen. En ja, uilen
hebben ook vier
tenen maar van de
drie die naar voren
wijzen kan er één ook naar achteren
gedraaid worden; dat verstevigt de
greep op de prooi. Zo zijn er op alle
variaties wel weer uitzonderingen.

Op hoge poten en met lange
tenen

Steltlopers, ook wel waadvogels
genoemd, is een diverse groep
van vogels die zich onderscheidt
van andere categorieën door hun
lange poten en vaak ook (erg) lange
tenen. Hiertoe worden gerekend de
weidevogels grutto, kievit en tureluur,
kluut en wulp. Het zijn allemaal
vogels die in plasdras gebieden hun
kostje bij elkaar scharrelen. Hun lange
poten houden hun lichaamsveren
droog. Met extra lange poten en tenen
bedeeld zijn reigers, lepelaars en
ooievaars. Die echte langpoten hebben
tussen de tenen, vlak bij de voet kleine
vliezen; die behoeden hen voor te ver
wegzakken in zachte bodem. Maar
rallen die langs de oevers in het water
lopen hebben geen
vliezen maar in
verhouding zeer
lange, beweeglijke
tenen om zich
gemakkelijk in de
oevervegetatie voort
te kunnen bewegen.
Nijkerk Natuurlijk
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Vliesvoetigen

Talrijk zijn de wat men noemt
watervogels waarvan een aantal nog
grotere en bredere vliezen tussen de
tenen hebben. Een meerkoet heeft
lobben tussen de tenen en bij eenden,
ganzen en zwanen zijn de ruimten
tussen de drie voortenen geheel
voorzien van vliezen.
Deze zwemvliezen
stellen hen in staat zich
langdurig op en in het
water voort te bewegen,
te eten, te rusten en te
slapen. Als uitzondering op deze regel
geldt de aalscholver. Die kan slechts
kort in het water blijven. Hoewel
hij een stuitklier heeft om de veren
waterafstotend te maken, hebben
zijn veren geen goede structuur om
hem tegen water te beschermen.
Daarom zien we deze vogel vaak met
gespreide vleugels op een (lantaarn)
paal zitten om veren en huid te laten
drogen. (Dit even als een terzijde.)

Waterlopers

De ‘vliesvoetigen’ kunnen zelfs ‘over
het water lopen’ en opstijgen, zoals
de KLM-vogel. De een doet dat
gemakkelijk, zoals meeuwen - die
zelfs geen startbaan nodig hebben- ,
bij de ander gaat het moeizaam zoals
bij een aalscholver met natte veren.
Voor dit stukje heb ik niet op m’n
tenen hoeven te lopen. Wel ben ik blij
met de illustraties die veel kunnen
verduidelijken.
Arie van den Berg
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VOORAANKONDIGING
GROENE CURSUS
IVN Nijkerk gaat dit najaar een
groene cursus verzorgen; dit doen
wij samen met de Volksuniversiteit
Nijkerk. Tijdens deze cursus van
ongeveer vijf woensdagavonden
en drie excursies op zaterdag
krijgt u de basisinformatie over de
flora, fauna en landschappen in de
omgeving van Nijkerk. Zo wordt
de ontstaansgeschiedenis van ons
landschap uitgelegd, de typische
landschappen rond Nijkerk en
omgeving. De basisprincipes van
de plantenwereld, dieren-wereld en
insecten. Tevens wordt de kringloop
in de natuur behandeld. Deze cursus
biedt je een optimale kans om de
mooie natuur in eigen omgeving
beter te leren kennen! De lessen en
excursies worden verzorgd door
ervaren IVN’ers.
De theorie wordt
door de excursies
verhelderd. De
theorieavonden
vinden plaats in
Nijkerk. De excursies worden op
zaterdagen gehouden.
Voor meer informatie:
info@ivn.nijkerk.nl.
Aanmelden kan in september via de
Volksuniversiteit Nijkerk.
Rien Loman

(zie pag. 16)
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EERSTE “WORKSHOP” VAN WERKGROEP NATUURLIJK PROEVEN (CULI WERKGROEP)
Onlangs, zaterdag 6 juni, was het zover. De nieuwe culinaire werkgroep ging van start
en de naam werd al gauw gewijzigd in “Werkgroep Natuurlijk Proeven”. Gerrie en Elly
hadden deze werkgroep in het verleden al eens opgezet en nu er weer nieuw leven in
geblazen is, gaan zij de draad weer oppakken.
Deze workshop werd vanzelfsprekend gehouden met inachtneming van de richtlijnen
RIVM (en overheid) met o.a. maximaal 6 mensen per event en 1,5 meter afstand
onderling en met goede ventilatie.
Deze eerste workshop betrof het maken van vlierbloesemsiroop,
conform receptuur van het Landelijk IVN. We waren welkom bij Elly
Kuyt in Nijkerkerveen. We werden ontvangen met koffie en koek
en deden eerst een voorstel- en bijpraatrondje. Elly en Gerrie gaven
meteen aan dat ze graag het coördinatorschap van deze nieuwe
werkgroep in duo-vorm wilden aangaan. Deze dames hebben al
een aardige staat van dienst met koken en kruiden, dus daar zal
de werkgroep zeker wel bij varen. En… proficiat dames, met deze
mooie benoeming in deze leuke werkgroep!
Van tevoren had Elly al vlierbloesem geplukt en in water laten
weken. De anderen namen suiker, flessen, citroenzuur, kaasdoek
en goede zin mee. En Nel legde op gepaste afstand alles met de
camera vast en haar filmpje zal wellicht al op de site staan van IVN
Nijkerk/Putten en op de sites van de media in de omstreken (o.a.
nijkerkerveen.org).
Ondanks dat we dit in de week deden waarin de natuur -gelukkiggetrakteerd werd op mooie regenbuien, hielden we het aardig
droog bij Elly. Op deze supergeslaagde gezellige ochtend werd er
in totaal voor 12 liter aan vlierbloesemvocht (zowel siroop als sap)
geproduceerd en kreeg iedereen een aantal flesjes mee naar huis.
Na afloop waren alle deelnemers erg enthousiast en werd er al
gesproken over allerhande mogelijkheden voor nieuwe “events”
in deze werkgroep. Gelijk werd er ook een WhatsApp groepje
opgericht.
Voor de geïnteresseerden (en jullie zijn natuurlijk allemaal super geïnteresseerd) hierbij
nog even een linkje naar wat wetenswaardigheden over vlierbloesem. Ook leuk om
te weten dat het een gunstig effect tegen virussen heeft: https://mens-en-gezondheid.
infonu.nl/gezonde-voeding/112707-de-geneeskracht-van-gewone-vlier.html
Tja…koken, kokkerellen, gezond bezig zijn… iedereen kan en wil dat, dus schroom
niet en meld je aan voor deze leuke werkgroep. Ook al doe je maar 1 x per jaar mee,
of 25 x per jaar, met allerlei leuke dingen zoals workshops, pluksessies in de natuur,
gezamenlijk koken of een lezing houden of bijwonen.
Werkgroep Natuurlijk Proeven
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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
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Onderstaande fotocollage, met bijschrift van Petra Heidinger, neemt deze keer de plaats in van het programma dat wij u
in elke uitgave bieden. U zult begrijpen dat er wegens de coronacrisis, op het moment dat wij dit schrijven geen enkele
zekerheid is of bijeenkomsten, evenementen, wandelingen of andere activiteiten kunnen doorgaan.
Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van IVN Nijkerk en naar de Nieuwsbrief.

3e kwartaal 2020

Programma

IVN natuureducatie

Petra Heidinger

Thea de Ruijter van de fotowerkgroep, ondersteund door Ruud Verhoef, was druk bezig met een expositie in St.Jozef.
We hadden een hele mooie verzameling foto’s uitgezocht en laten afdrukken. Helaas konden wij deze prachtige foto’s
niet meer tentoonstellen door de coronacrisis, omdat St. Jozef werd gesloten voor bezoek. Om iedereen toch nog een
beetje te kunnen laten genieten van onze foto’s, hebben wij een hele kleine selectie hier voor jullie tentoongesteld.
Wij zijn voornemens om de expositie volgend jaar door te laten gaan.

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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Virus en
zoönose
Natuurliefhebbers zijn geïnteresseerd
in alles wat de natuur betreft. Vaak
is het de schoonheid van plant en
dier, soms de ontzagwekkende
sterrenhemel. Wat moeilijker ligt maar
wel interessant gevonden wordt zijn
de microscopische wonderwerelden
van de diatomeeën (kiezelwieren)
of de voortplanting van schimmels
en paddenstoelen. Echt moeilijk
wordt het als het over bacteriën
of zelfs virussen gaat, die zijn niet
zo aansprekend. Maar omdat we
allemaal te maken hebben met een
pandemie, veroorzaakt door een
virus dat van oorsprong van een dier
komt, lijkt mij een stukje over dat
onderwerp in ons Nijkerk Natuurlijk
wel op zijn plaats.
Er is al veel gesproken en geschreven
over Covid-19, een zoönose, maar wat

is een virus, wat is een zoönose en
hoe werkt het eigenlijk. Ik probeer het
fenomeen kort, wellicht te kort, in een
paar onderdelen duidelijk te duiden.

Virus

De coronapandemie is veroorzaakt
door een virus. Virussen zijn een
wonder in de natuur. Ze zijn uiterst
klein, gemiddeld 150 nanometer.
Een nanometer is één miljardste
(1.000.000.000ste) deel van een
meter. Dat is zó klein dat ze alleen
met een elektronenmicroscoop
zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Het intrigerende is dat de geleerden
het niet eens zijn over de vraag
of virussen dood of levend zijn.
Voor beide meningen zijn er goede
argumenten. Een virus plant zich niet
voort en heeft geen stofwisseling. Het
Nijkerk Natuurlijk
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is ‘slechts’ een stukje erfelijk materiaal
dat verpakt zit in een eiwitomhulsel,
niets kan, niets doet en zich alleen
maar bevindt in een gastheer. Pas
als het met een levende cel in een
ander lichaam in aanraking komt,
wordt het biologisch actief. Een actief
virus kan zich muteren tot een virus
met andere eigenschappen dan de
oorspronkelijke. Dan krijgen we een
familie van diverse virussen met
verschillende eigenschappen.

Predatie

In het dierenrijk is het ‘Eten of
gegeten worden’. Een tijger grijpt
een geit en vreet die op, maar een
tijger vergrijpt zich ook wel eens aan
een mens. Een kat grijpt een vogel
en doodt die om op te eten maar een
kat grijpt ook wel eens een kikker.
Het zijn predatoren die vanaf de
buitenkant een prooi vernietigen.
Een virus is ook een predator, een
pathogeen, een ziekteverwekker.
Die werkt niet vanaf de buitenkant
maar vanuit de binnenkant. De ene
predator werkt dus van buitenaf, de
andere van binnenuit. Een volkomen
natuurlijk gebeuren. Het resultaat is
hetzelfde. Alleen zeer ongewenst als
het de mens betreft.

Zoönose

Een pathogeen heeft een vast
patroon van prooien. Zoals een
tijger hoefdieren op zijn menu heeft
en toch opeens een mens doodt,
zoals een kat muizen en vogels
eet en soms een kikker, zo kan
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een virus dat zich – ‘dood’ - in een
levend dier schuil houdt, onder
bepaalde omstandigheden in een
mens terechtkomen, zich daar met
een cel verenigen en gaan leven. De
razendsnelle vermenigvuldiging
van het tot leven gekomen virus
veroorzaakt een ziekte of zelfs de
dood. Het tot leven gekomen virus
heeft een prooi gevonden en blijkt dan
van mens op mens over te kunnen
springen. Het is een natuurlijk
verschijnsel. Een zoönose is dus het
overspringen van een virus vanuit een
dier naar de mens, het is een dierlijke
infectieziekte.

Meer zoönoses

Zoönoses zijn niet onbekend, we
weten alleen niet altijd dat die
ziekten van dieren naar de mens zijn
overgesprongen. Bekende zoönoses
zijn de builenpest, de Spaanse griep,
alle menselijke influenzasoorten,
rabiës, vogelgriep, de Q-koorts,
aids, ebola, SARS, MERS en nu dan
Covid-19 met ernstige longontsteking.
Volgens virologen wordt het
tempo van uitbraken van nieuwe,
besmettelijke zoönoses sneller en de
gevolgen ernstiger. Dat heeft volgens
vele deskundigen veel, heel veel, te
maken met onze leefwijze.
Arie van den Berg
Gebruikte bronnen:
- ‘Zoönose. Hoe dodelijke ziekten van dier
naar mens overspringen’, van David
Quammen.
- Wikipedia

“BEN JE NOU HELEMAAL VAN DE RATTEN BESNUFFELD?”
Goede zwemmers

Voor degenen die het zich nog
kunnen herinneren: vorig jaar heb
ik al mijn veldmuizen en woelratten
voor de vakantie losgelaten in hun
juiste ecosysteem. Zodra ik de muizen
losliet renden ze regelrecht
naar de sloot vlakbij, doken
pardoes in het koude water,
zwommen snel naar de
overkant en verdwenen in
het hoge gras. Mijn vrouw
heeft het gebeuren gefilmd
en dat naar de familie
gestuurd.
Er waren geen muizen meer
in mijn tuin, dacht ik. Maar
ja: bij het sproeien verdween
al het water in een gat dat
naar de sloot liep. De dag
daarop ving ik in mijn
doorloopval twee woelratjes.
Dit was de kans om wat
meer van hun gedrag te
weten te komen. De woelratten
kregen de beschikking over een
volledig gemeubileerde vrijstaande
doorzonwoning met tuin. Geen gedoe
met behang, verbouwingen of wat
dan ook.

Voordeel

Het voordeel van woelratten is dat ze
het reuze naar hun zin hebben in hun
vrijstaande huis met tuin. Woelratten
zijn echte huismussen. Dit in

tegenstelling tot veldmuizen. Die zijn
erg uithuizig. Die zijn de hele nacht
bezig om te ontsnappen. Ze kunnen
heel goed klimmen en kunnen net als
vliegen aan het plafond van hun grote
verblijf hangen. En maar knagen.

De woelrat kruipt door de nauwe deur van
zijn woning. Hij kijkt wat voor maaltijd zijn
gastheer voor hem heeft klaar gezet.

Dat is de reden dat ik alleen maar
woelratten wilde hebben. Die maken
holen in hun tuin waar ze voor de lol
af en toe doorheen rennen. Springen
kunnen ze wel, maar heel onhandig.
Ze komen nauwelijks een paar
centimeter van de grond. Klimmen
kunnen ze misschien ook maar ik heb
het ze nooit zien doen.
Nijkerk Natuurlijk
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De woelrat heeft een bolvormig lichaam, kleine oren en een korte staart. Hij heeft moeite met
klimmen en ook springen gaat moeizaam.

Proef

Ik wilde weten wat de lievelingskost
van mijn gasten is. Na een dagje
vasten diende ik voor de nacht
vijf verschillende maaltijden op.
Dat waren een paar pinda’s, een
aardappel, een winterwortel,
zonnebloempitten en een tulpenbol.
De volgende dag was alleen van de
tulpenbol gegeten. Aangezien ik mijn
gasten graag verwen, heeft me dit
een zak tulpenbollen gekost. Zolang
er tulpenbollen op het menu stonden
bleef het andere voedsel staan.
Natuurlijk diende zich als gevolg
hiervan de volgende proef aan: welke
bollen hebben hun voorkeur. Die
proef gaat in het najaar gebeuren. Dan
zijn er weer verse bollen van allerlei
soorten te koop.

Ander eten

Woelratten eten bollen, knollen en
zaden. Maar ook komkommers,
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courgettes, appel en dergelijke. Vooral
mango schijnen ze lekker te vinden.
In een mum van tijd hadden ze de
sappige schillen in hun hol gesleept.
Grappig om te zien: ze knagen net
zo lang aan een bol, knol, schil of
wortel tot ze die door de nauwe deur
van hun woning kunnen slepen. Daar
leggen ze, net als veldmuizen, een
voedselvoorraad aan.

Teerhartig

Dit ter geruststelling van alle
teerhartigen: zodra het doel bereikt
is van de eenvoudige studie omtrent
het gedrag van de woelrat, wordt het
echtpaar weer in de natuur losgelaten.
Maar niet achter mijn huis. Daar heb
ik, echt waar, al drie keer de bosuil
gezien en die vindt woelratten heel
lekker.
Tekst en foto’s
Leendert de Boer

Regionale Energie Strategie, Nijkerk
Nijkerk wil per 2050 energie-neutraal zijn. Binnen de regio Foodvalley werkt
Nijkerk nauw samen met andere gemeenten aan plannen om voldoende
energie op te wekken. Energie uit wind en zon door windmolens en
zonnevelden op land te plaatsen.

Wat is er inmiddels gebeurd?

In Nijkerk zijn er de afgelopen maanden diverse bijeenkomsten gehouden waar
allerlei belangstellenden hun zegje konden doen. Onder andere bedrijven,
particulieren, boeren, natuurorganisaties en projectontwikkelaars waren
aanwezig.
Ook het IVN heeft met de werkgroep Energie Strategie hieraan deelgenomen.
Het IVN werkt daarbij samen met de Stichting Natuur- en Milieuzorg NWVeluwe. Als resultaat van deze bijeenkomsten heeft de gemeente nu een
plan opgesteld waarin voor Nijkerk een eerste tussenstap richting 2050
wordt gezet: het concept-RES 1.0 waarin de plannen tot 2023 - 2030 worden
geïnventariseerd en onderzocht op de haalbaarheid. De gemeenteraad heeft
in een aantal raadsvergaderingen hierover gesproken en op 28 mei is het
voorstel goedgekeurd. Per 1 juni as. zal dit concept-RES 1.0 aan de regionale
RES worden aangeboden. De volgende stap wordt in het najaar genomen als de
rapporten van de haalbaarheidsonderzoeken beschikbaar zijn.

Zonnevelden Bronckhorst, foto Erik Mol.

Nijkerk Natuurlijk
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Wat is per 2023 de bedoeling?

Het concept-RES 1.0 plan is de zgn. A28 optie en bestaat uit een aantal stappen
t.w.:
- Zon op daken, het stimuleren van bedrijven, agrariërs en burgers om
zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen en woningen te plaatsen en/
of deel te nemen aan zon-coöperaties;
- Er komt een onderzoek om te bekijken of het mogelijk is om zonnepanelen
te plaatsen op een rest-grondstrook langs A28 (incl. geluidswal), de P&R
terreinen bij station Nijkerk en station Hoevelaken en eventueel het
voormalig zwembadterrein bij Luxool.;
- Een zonneveld van 40 ha. langs de A28 ten zuiden van de Bunschoterweg;
- Twee windmolens op locaties langs de A28 (in de buurt van) de
industrieterreinen;
- Het ontwikkelen van plannen voor het realiseren van een substantiële
energiebesparing door bedrijven en burgers. Dit is erg belangrijk want wat
je bespaart, hoeft niet te worden opgewekt.
- Als compensatie voor de effecten op de natuur (o.a. weidevogelgebied
en polder Arkemheen) wordt onderzocht op welke manier de natuur- en
landschapswaarden van de polder versterkt kunnen worde.

Afweging belangen, effecten, voordelen en nadelen.

De werkgroep is er zich terdege van bewust dat het proces naar een energieneutrale samenleving niet ‘zo maar’ tot stand komt. Het zijn erg lastige keuzes
die moeten worden gemaakt, de voordelen van neutrale schone energie en de
belasting van de molens en zonnevelden op het landschap. Alle betrokkenen
hebben belangen die ook nog eens haaks op elkaar kunnen staan. We hebben
waardering voor de manier waarop dit concept tot stand is gekomen. De A28
optie vrijwaart (voorlopig voor de plannen tot 2023) de natuur rond Nijkerk
-het kampen en slagenlandschap, Kruishaar, Slichtenhorst en de veengebieden
tussen Nijkerkerveen/Hoevelaken, van zonnevelden en windmolens. Al zijn er
bij de A28 optie ook tegen onderdelen duidelijk bezwaren, met name het effect
van molens op de polder Arkemheen. Het industrieterrein rond De Flier zou
een locatie kunnen zijn waarbij voor de polder de minste effecten bestaan. Het
milieuonderzoek naar wind langs de A28 is dan ook belangrijk. Wat de natuur
versterkende maatregelen betreft vinden wij dat deze mogelijkheid breder moet
worden opgevat, ook versterking van andere natuur rond Nijkerk kan hiermee
worden bereikt, inclusief de verbindingen van de natuurgebieden. Met enkele
(natuur)organisaties in/rond Nijkerk wordt nog over dit punt overlegd om tot
een plan te komen dat aan de gemeente kan worden aangeboden.
Arjan van Slooten, Werkgroep RES
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VOGELS PROEVEN!
De meeste lezers weten goed hoe
kip smaakt; kip, onze meest gegeten
vogel. De smaak hangt af van het
voedsel dat het dier gekregen heeft
en fijnproevers kunnen precies
zeggen of het een plofkip is, een
scharrelkip of een kip die los op
het erf heeft gelopen. Zelfs schijnt
het mogelijk te zijn te proeven welk
ras de smaakpapillen strelen. Echte
vogelvleesliefhebbers zetten graag
hun tanden in een eendenbout of
het borststuk van een uit de lucht
geschoten gans. En dat vanwege de
bijzondere wildsmaak van het vlees.
Als ik zulke dingen hoor of lees – of
zelf schrijf – krijg ik eerlijk gezegd de
neiging om mijn vegetarisme strenger
toe te passen...

De titel van dit stukje is ambigu, voor
tweeërlei uitleg vatbaar. De eerste heb
ik kort beschreven, de tweede uitleg
is veel leuker èn interessanter voor
natuurliefhebbers. Vogels kunnen
namelijk zelf ook ruiken en proeven.
Deze zintuigen zijn weliswaar veel
minder ontwikkeld dan zien, horen
en voelen, maar vogels hebben ze
wel. Pas aan het eind van de vorige
eeuw hebben onderzoekers ontdekt
dat Darwin ongelijk had. Die dacht
dat vogels op de kleuren van prooien
en voedsel gericht waren. Wellicht
speelt dit een grote rol maar als het
een lekker hapje is dan zijn ze op dat
voedsel meer gesteld dan op meer
kleurrijke hapjes. De smaakpapillen
van vogels werken op dezelfde manier
als bij mensen. Het hersengedeelte dat
geur, samen met smaak, onderscheidt
en vertaalt in een smaaksensatie is bij
vogels aanzienlijk minder ontwikkeld
dan bij mensen. Dat bracht Darwin tot
zijn vergissing.
Per vogelsoort verschilt het aantal
smaakpapillen; soms is het verschil
erg groot. Gemiddeld hebben vogels
300 smaakpapillen, de mens tot wel
10.000! Sommige vogels zijn wel
erg karig bedeeld. Neem nou de
pimpelmees met zo’n 24 stuks. Dan
is een wilde eend beter af met soms
meer dan 400 smaakpapillen. Bij
mensen zitten alle smaakpapillen op
de tong. Vogels hebben op hun tong
geen of bijna geen smaakpapillen; die
zitten voornamelijk op het ‘gehemelte’
van de snavel, het grootste gedeelte

28

achter in de bek. Een klein deel zit
in de punt van zowel de onder- als
de bovensnavel. Sommige vogels
hebben de smaakpapillen op een
heel vreemde plek zitten, namelijk
in de slokdarm. Het onderscheid
tussen zoet, zuur en bitter kunnen
vogels ook ervaren. Zoete nectar is
bijvoorbeeld geliefd bij kolibries en
meestal is bitter in de natuur een
waarschuwingssmaak die dan ook in
het algemeen wordt gemeden. Het
schijnt dat strandlopers aan het zand
kunnen proeven waar wormen zojuist
in de grond gezeten hebben. Zo
kunnen ze de wormen vlot opsporen
om ze vervolgens tot maaltijd te

promoveren. De vraag of een verse
worm zout, zuur, zoet of misschien
zelfs bitter is, is nog niet beantwoord.
Het mag duidelijk zijn dat bij een
zo relatief jonge ontdekking er nog
veel onderzocht moet worden. Er
is nog zoveel te ontdekken en te
ontraadselen in de natuur. Gelukkig
maar, dan kunnen we ons blijven
verbazen en verwonderen over de
buitengewoon interessante schepping.
Arie van den Berg
Dit artikel is een bewerkte versie van een door
Vogelhospitaal Naarden gepubliceerd artikel,
dat met toestemming is gebruikt.

Eerste IVN-wandeling sinds maanden!
Omdat de maatregelen rondom de coronacrisis wat versoepeld worden
en omdat veel leden toch best wel weer wat met andere natuurliefhebbers
willen doen, is IVN Nijkerk/Putten weer langzaam begonnen met wat zaken
voorzichtig op te pakken, voor zover mogelijk qua restricties.
Op donderdagavond 4 juni had
IVN Nijkerk/Putten een wandeling
georganiseerd. Geen excursie
maar een “doorstapwandeling”
(wandeling waarbij niet te vaak
stilgestaan wordt voor uitleg over
flora, fauna of omgeving). Dit keer
niet aangekondigd in krantjes of op
de site, maar enkel via facebook en de
nieuwsbrief naar buiten gebracht.
Met zes mensen, wat lichte regen en veel heerlijke energie gingen we op pad.
Op Appelpad, wel te verstaan. Dit prachtige Klompenpad van 8 km heeft ons
een kleine twee uur in de heerlijke frisnatte natuur gehouden. Prachtig om te
Nijkerk Natuurlijk
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zien hoe de natuur weer opgefrist was, na deze eerste regenbuien sinds een
lange tijd van droogte.
Startpunt van de wandeling was landwinkel Maaneschijn. Onderweg hebben
we nog reeën, haasjes, een buizerd en diverse andere levende wezens gezien.
En was zo’n wandeling nou te doen in coronatijd? Ja… er werd keurig 1,5 meter
afstand gehouden. Bij stilstaan was er eigenlijk automatisch al een onderlinge
afstand. En deze afstand belemmerde het praten niet. En het was heerlijk rustig.
Minpuntje: we konden niet carpoolen richting het verzamelpunt in verband
met de coronacrisis.
Bij voldoende belangstelling willen Petra en ik best wel doorgaan met het
verzorgen van een wekelijkse wandeling van 8 à 10 km in de avonduren.
Aanmeldingen, info en suggesties blijven welkom bij mij
(r.e.verhoef@gmail.com) of bij Petra (heidinger@outlook.com).
Ruud Verhoef

HAGEN IN HET VOORJAAR
In een vorige NN heb ik kort verslag
gedaan van het leggen van een
meidoornhaag op de Akkerweg. Bij
het leggen worden de stammetjes van
de meidoorn tot meer dan driekwart
ingezaagd en vervolgens omgebogen
zodat ze, dakpansgewijs, vrijwel
vlak op de grond liggen en zo een
ondoordringbare haag vormen. Als
je daarmee bezig bent, is het haast
niet te geloven dat deze haag in het
voorjaar weer tot leven komt. Daarom
ben ik erg blij met de mooie foto’s die
Henriëtte mij onlangs stuurde, van
een prachtig uitgelopen en bloeiende
haag.
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Dit stuk heg is gevlochten volgens de
Maasheggen techniek, waarbij je af en toe een
boom laat staan om als staander te dienen.

Hier is nog goed te zien hoe de meidoorns op
elkaar gelegd zijn en dat er tot op de grond een
dichte haag is gevormd. Hier komt geen schaap
meer doorheen!

Dat hagen een enorme meerwaarde
hebben voor ons landschap en met
name ook voor de biodiversiteit, is
ook weer recentelijk betoogd in een
mooi artikel in het dagblad Trouw dat
Henriëtte me toestuurde. In Wallonië
heeft de regering de ambitie om maar
liefst vierduizend kilometer heg aan
te leggen. Ook in Nederland is hier,
na jarenlange miskenning van de
waarde van heggen en houtwallen, nu
meer aandacht voor.

De haag staat in volle bloei.

Ooit stonden Nederland en België
vol met hagen. Sinds die verdwenen
zijn, evenals de houtkanten en de
verspreid staande boompjes, zijn
vogelsoorten als de ringmus in
ijltempo achteruitgegaan. Hagen
kunnen enorm bijdragen aan een
hogere landschapskwaliteit, waar
veel planten en dieren van profiteren.
De landschapselementen zijn
verloren gegaan, omdat boeren zo
efficiënt mogelijk landbouw wilden
bedrijven. Als hagen opnieuw worden
aangeplant wordt dat gezien als
grondverlies. Compensatie voor dit
grondverlies en voor het onderhoud
van de hagen is dus van groot belang.

Dit deel van de heg is volgens een Engelse
techniek gevlochten: als staanders zijn korte
kastanjehouten paaltjes tussen de gelegde
meidoorns geplaatst, aan de bovenkant is met
wilgentenen een vlechtwerk gemaakt dat alle
paaltjes met elkaar verbindt en het geheel zo
heel stevig maakt. Toch twee overstaanders:
er zat een nest in, dus deze wilden we niet
neerleggen!

Hank Bartelink van LandschappenNL,
de koepelorganisatie van de
provinciale landschappen, die al
tientallen jaren aan herstel van
heggen, hagen en houtwallen werken,
is optimistisch hierover. Zoals hij
stelt in het artikel: de nationale
Bossenstrategie wordt nog uitgewerkt
en daarin wordt, als het goed is, ook
Nijkerk Natuurlijk
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De Bomenluisteraar
geld uitgetrokken voor hagen.
En er komt in 2022 opnieuw
een herziening van het GLB.
Hij heeft goede hoop dat
aanleg en onderhoud van
hagen daarin aandacht krijgt.
En de tijd is er wel rijp voor,
want we zitten in een crisis
met klimaat, biodiversiteit,
stikstof en fijnstof en alle
vier kun je in één keer
aanpakken met die hagen. In
2008 berekende de Taskforce
Financiering Landschap al dat
de baten groter zijn dan de
kosten.
Blijft staan dat voor de
realisatie van de aanleg en het
onderhoud heel veel handen
nodig zijn. Hoe klein ook,
ik vind het mooi dat wij als
vrijwilligers hier een steentje
aan kunnen bijdragen. Helaas
hebben we een tweede dag
met de werkgroep, in maart,
moeten annuleren, maar in
november wordt er door
SLG wederom een cursus
verzorgd op de locatie aan
de Akkerweg, nu bij de haag
aan de andere kant van de
boerderij. Via NN, nieuwsbrief
en de website houd ik u op de
hoogte!
Met dank aan Henriëtte
Bekebrede voor de foto’s en
het toesturen van het artikel.
Sandra Plette,
Werkgroep landschapsbheheer
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Aanvankelijk durfde ik er niet voor uit te komen
dat ik een bomenluisteraar ben. Let wel, niet te
verwarren met bomenfluisteraar waarover op
internet tientallen artikelen te vinden zijn.
Dit woord is vooral bekend geworden door het
boek van Peter Wohlleben. Het is echter al heel
lang bekend dat bomen bijvoorbeeld met elkaar
kunnen communiceren en kunnen waarnemen.
Het woord bomenluisteraar is (nog) niet op
internet te vinden.

Uit de kast

Sommige mensen denken, voelen of weten dat ze
in een verkeerd lichaam geboren zijn en komen
dan soms, zoals dat heet, uit de kast. Welnu, ik
kom ook uit de kast. Zo voelde, dacht of wist ik
al op vierjarige leeftijd in een verkeerde wereld
geboren te zijn. Een wereld waarin voor een mens
geen plaats is. Ik wilde een onderdeel zijn van
de natuur. Onderdeel van de magie van wind,
wolken, lucht, sneeuw, ijs en aarde.

Hoe het begon

Op vierjarige leeftijd had ik al een fascinatie
voor dieren, planten, storm, bliksem, enzovoort
en de geluiden ervan. De vijftien jaar dat ik
voor mijn gevoel gevangen zat in klaslokalen
verlangde ik hevig naar het buitenleven. Alles van
aardrijkskunde, geschiedenis of welk vak dan ook,
ging aan mij voorbij. Na schooltijd zwierf ik door
bossen, weilanden en akkers. Kwam vaak te laat
thuis en dat betekende: zonder eten naar bed. De
allermooiste wandeltochten, in mijn eentje of met
mijn broer, waren die in de strengste winters, met
een ijskoude, loeiende sneeuwstorm. Die tochten
gingen over de donkere, golvende dekzandruggen
met keihard bevroren akkers die ingezaaid waren
met winterrogge. En dan verder door eikenberken- en beukenbossen. Als ik er aan denk hoor
ik nu nog het geloei van de wind door de takken

van de eikenbomen. Die hadden nog
bladeren die al wel verdord waren, maar
nog vast zaten aan de boom. Dat gaf weer
een ander geluid dan de wind door de kale
takken van de beukenbomen. Stormachtige
wind heeft wel effect op de geluiden. Heel
mooi was het gesuis van de wind door de
sparren en de dennenbomen.

Hoe het verder ging

Toen ik eens een nachtelijke speurtocht
leidde voor een of andere werkweek van
jongelui door de uitgestrekte bossen van de
Veluwe, wist ik in het stikdonker toch de
weg te vinden. Tijdens de voorbereiding
had ik onbewust de geluiden van de wind
door de verschillende bomen in de juiste
volgorde opgenomen. Vast een relict uit
mijn jeugd. Dit was zo bijzonder dat het
besluit bij mij postvatte om hier iets mee te
doen.

Wetenschap

Iedereen weet dat een lange snaar van
een muziekinstrument een donkere toon
afgeeft. Hoe korter de snaar, hoe hoger
de toon. Hetzelfde geldt in principe voor
bladeren. Hoe groter het blad, hoe lager
de toon. Er is een boom die naar zijn
geluid is genoemd: de ratelpopulier en
een kruidachtige plant die ratelaar wordt
genoemd. Om te testen of ik mezelf niet
iets wijsmaakte ging ik ‘s avonds als het
waaide, en dat doet het bijna altijd in

ons land, een wandeling maken in het
stikdonker in een voor mij vreemde buurt.
Zonder fouten detecteerde ik de volgende
bomen aan hun geluid: eiken, berken,
populieren {die zijn het gemakkelijkst),
elzen, wilgen, esdoorns, hazelaars en essen.
Dus eerst raden en dan met een lampje op
de boom schijnen.

Een club

Ik heb de neiging om wat ik weet
aan anderen over te dragen. Dat ging
aanvankelijk enigszins beschroomd. Een
vreemde hobby die ook nog eens in het
stikdonker beoefend moet worden. Maar
al snel waren er meerdere mensen die
dit gebeuren heel aantrekkelijk vonden.
Er ontstond een club. Mensen met een
passie voor natuurgeluiden. De dikte van
het blad, de dichtheid van bladeren, de
ouderdom en de vorm van het blad en
dergelijke speelden volgens hen een rol
in het geluid. Daardoor ontstaat een soort
gesuis, geritsel, geratel, gefluister, gesis of
hoe we het ook willen noemen, waaraan
we de boom kunnen herkennen. Met
gevoelige apparatuur werden sommige
geluiden gemeten. Door alle geluiden die
een boom maakt te combineren, hoopt een
techneut dat zijn computer de naam van de
boom kan vaststellen. Heel graag gaan we
naar het westen van ons land, daar waar
het altijd waait en waar veel gemengde
bossen zijn. Op dit moment hebben we een
ballotagecommissie, maar er zijn stemmen
opgegaan die deze commissie willen
afschaffen.
Een buitenmens
(Naam en adres bekend bij de redactie).
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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

Maarten Oosterkamp

boomfeest@ivn-nijkerk.nl

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
en excursies

Ruud Verhoef

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

Arjan Kalee

plantenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

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
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Plein 15 - Nijkerk

