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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
Verre reizen werden deze zomer
omgezet in bestemmingen in eigen
land. De wekelijkse Zomertijdbijlagen van Trouw boden daarbij
een schat aan informatie voor een
vakantie dicht bij huis. Zo stond
de gemeente Putten met zijn Solse
Gat en Schovenhorst centraal in de
“Veluwe”-editie.
Het interview met Adriaan Geuze
in Zomertijd sprak me het meeste
aan. Adriaan ontwerpt wereldwijd
buitenruimtes, bijv. Centraal station
Rotterdam en Governor’s Island in
New York, die geïnspireerd zijn door
het Nederlandse landschap, volgens
hem, met een bezield karakter. Uit
alles blijkt zijn diepe liefde voor zijn
geboortegrond, Zeeland. Zijn advies
voor vakantie in Nederland is om te
kiezen voor de natuur, voor een aan

landbouw gekoppeld arrangement,
met gebruik van lokaal voedsel.
Juist in deze langdurige corona-crisis,
waarin vakantiedoelen verdampen,
blijft een natuurbelevenis overeind.
Mijn geboortegrond, het ongerepte
Nijkerkse kampenlandschap, heeft
ook karakter en is het bezoeken waard
….
IVN Nijkerk doet er alles aan om het
unieke landschap rondom Nijkerk
onder de aandacht te brengen. Wij
stonden niet stil, we organiseerden
o.a. wekelijkse doorstapwandelingen
en workshops “Natuurlijk Proeven”
in de buitenlucht.
We groeiden zelfs in ledental, tegen
de verdrukking in!
DE NATUUR IN …. MAG!
Ellie Kroon,
interim-voorzitter

Pissebedden of keldermotten
What’s in a name*

Zo’n naam. Die roept niet meteen
liefdevolle gedachten op, meer
een gevoel van gêne, iets van
schaamte of zelfs van afschuw. En
bedplassers, daar willen we zo gauw
mogelijk vanaf, de kwaal verhelpen.
Aan die kwaal werd, zo gaat het
verhaal, vroeger wel wat gedaan,
vooral bij kinderen die te lang

doorgingen met ’s nachts in bed te
wateren. Omdat pissebedden een geur
van urine hebben en ze gevonden
worden in donkere, vochtige plekken
– en vroeger waren veel huizen

* Internationaal gebruikt Engels spreekwoord, toegeschreven aan Shakespeare.
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donker en vochtig - was het verband
snel gelegd: donker, vocht, urinelucht,
nou dan moet het omgekeerde
kunnen helpen tegen bedplassen. Men
verzamelde deze dieren, droogde hen
en vermaalde de lijkjes. En ach, die
vermaalde dieren werden in het bed
van een bedplassertje uitgestrooid.
Slaap lekker m’n kind.
Pissebedden vinden we in donkere
hoeken en gaten van schuurtjes en
kelders. Daar danken ze ook hun
bijnaam aan: keldermot. Maar het
zijn helemaal geen motten, het zijn
een soort kreeften. Kreeften? Jawel,
het zijn geleedpotigen, net als de
krabben en kreeften waar ze familie
van zijn. Het merkwaardigste aan
deze dieren is, dat al hun familieleden
van krabben en kreeften in het
water leven, zowel in zout als zoet
water. Al deze dieren ademen
met hun kieuwen. Onze kelder-,
tuin- en schuurtjespissebedden zijn
landpissebedden, en ook zij ademen

met kieuwen. Hun kieuwen zitten
aan de onderkant van het lichaam.
Als hun leefomgeving maar vochtig
is, kunnen ze ademhalen. Droogte is
voor hen dodelijk, ze stikken dan in
een benauwd levenseinde.

Skeletbouw

Pissebedden hebben een geheel
uitwendig skelet met een gepantserde
rug: harde plaatjes die over elkaar
heen kunnen schuiven. Het zijn,
zoals alles in de levende natuur als
je er meer aandacht aan besteedt,
prachtige schepsels. Niet groter dan
15 mm lang en 5 mm breed, erg plat
gebouwd, voorzien van 7 paar gelede
pootjes en met twee voelsprieten.
Ze leven in groepen bij elkaar, in
het donker; lichtschuw. Met hun 14
pootjes zijn het echt geen insecten,
die hebben er slechts zes. Kleurrijk
kun je ze ook niet noemen in hun
grijze en grijsbruine pakje. Vervellen
wordt in twee etappes gedaan: eerst
het achterlijf. Dat kan dan verharden
aan de buitenlucht, pas daarna vervelt
het voorstuk. Zo blijft altijd het halve
lichaam goed beschermd

Ouderdom

3 soorten pissebedden.

Volgens sommige boeken is het
ontwerp van deze dieren ongeveer
160 miljoen (160.000.000) jaar oud.
Maar … het oudste pissebeddenfossiel
dat dit voorjaar in Nederland is
gevonden, in de Winterswijkse
steengroeve, wordt geschat op bijna
250 miljoen jaar. Kennelijk is het niet
gemakkelijk op zo’n tijdsafstand
Nijkerk Natuurlijk
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Voedsel

Vervellende pissebed.

nauwkeuriger te zijn. Het is moeilijk
je van zoveel jaren een voorstelling te
maken. Ze mogen van mij ook korter
geleden tot leven gebracht zijn.
Inmiddels worden er in Nederland 35
soorten waargenomen. De bekendste
is de ruwe pissebed (Porcellio scaber)
die je bijna overal kunt vinden. Til een
boomstronk op, een losse steen en je
vindt er grote en kleine pissebedden,
mits het er vochtig is. Een bijzondere
soort is de rolpissebed. Die soort kan
zich bij gevaar oprollen zoals een egel,
tot bijna een kogelrond balletje.

Hun maaltijden bestaan uit rottende
plantendelen en rottend hout. Als
opruimers en composteerders
zijn het dus zeer nuttige dieren.
Soms, bij gebrek aan op te ruimen
materiaal, moeten ze wel overgaan
op levend plantenmateriaal, meestal
vezelachtig. Een droge periode
is uiteraard een zware tijd om te
overleven. Dan worden ze tijdelijk
aaseters. En als er helemaal niets
te bikken valt consumeren ze hun
eigen uitwerpselen. Het zijn goede
overlevers.

Nageslacht

Zoals bij de meeste schepselen nemen
ook bij de pissebedden de vrouwtjes
bij de voortplanting het leeuwendeel
voor hun rekening. Het aandeel
van de mannetjes is in verhouding
minimaal. Na de bevruchting legt
het vrouwtje een pakketje eieren,
dat ze onder haar lichaam in een
buidel bijeen houdt en beschermend
meedraagt. Die buidel is gevormd
uit de helft van haar vervelling. De
uitgekomen nimfen blijven zelfs
nog een tijdje in die buidel tot ze
sterk genoeg zijn met hun jonge
pantserrugjes.
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Rolpissebed.

Vijanden

Er zijn genoeg vijanden die
pissebedden op hun menu hebben
staan: vogels, amfibieën, insecten
en spinnen. Al die predatoren laten
zich die prachtige maar naar urine
ruikende diertjes goed smaken.
Arie van den Berg

Eekhoorntjes
Die leuke schattige eekhoorntjes.
Ik vind het altijd weer leuk om deze
zoogdieren voor de lens te krijgen.
Wat dat dan is…… misschien het
herkennen van de menselijke
trekjes?

Leefgebied

Eekhoorns leven over het algemeen in
bossen. Het gaat hier dan met name
om loofbossen en naaldbossen. Maar
ze komen ook voor in tuinen, parken
en zelfs binnen de bebouwde kom. De
voorkeur gaat echter uit naar het bos.
Met name gaat het dan om bomen
die ouder zijn dan 20 jaar. De reden
hiervan is dat ze daar meer voedsel
kunnen vinden en daar ook beter een
nest kunnen maken.

Voedsel

Eekhoorns houden geen winterslaap.
Met name in de herfst zijn ze echter
wel bezig met het aanleggen van een
extra voedselvoorraad. Ook eten ze
dan extra om zo een vetreserve aan te
leggen. Het voedsel dat ze aanleggen
voor de wintermaanden verstoppen
ze in de grond of in boomholtes.
Ze kunnen dankzij hun reukorgaan
het voedsel terugvinden. Het komt
echter ook vaak voor dat ze niet meer
weten waar ze hun voedsel hebben
verstopt. Eekhoorns eten met name
eikels, noten, maar ook bladeren,
bessen en paddenstoelen. Ze eten
ook vogeleieren en soms zelfs jonge
vogels. Op de foto een eekhoorntje
met een walnoot in zijn pootjes.
Eekhoorntjes draaien heel behendig

de walnoot rond. Dat doen ze om te
voelen of de walnoot vers is.

Pluimpjes op de oren

In de herfst krijgen eekhoorns
pluimpjes op hun oren. Jonge
eekhoorntjes hebben echter geen
pluimpjes. De functie van deze
pluimen is nog niet helemaal bekend.
De meest populaire theorie is dat
de dieren door deze pluimen geen
warmte verliezen in de winter. De
oren zijn dun, er lopen veel aders
doorheen en ze koelen in potentie snel
af. Maar er zijn ook theorieën dat de
pluimen bedoeld zijn voor herkenning
of juist ter camouflage. (bron Roots)

Levensverwachting

De eekhoorn kan zo’n 6 jaar oud
worden. De meeste eekhoorns
worden echter niet ouder dan 4 tot 5
jaar. Vijanden van de eekhoorn zijn:
boommarter, wezel en hermelijn. Zij
hebben het vaak voorzien op jonge
eekhoorntjes. Maar ook de buizerd,
havik en sperwer zijn natuurlijke
vijanden van de eekhoorn.
Nijkerk Natuurlijk
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Dagactief

Eekhoorns zijn vooral in de vroege
ochtend en namiddag actief. Voedsel
zoeken ze in bomen en op de grond.
Ze kunnen goed springen en klimmen
en bewegen zeer behendig tussen
bomen en takken. De staart dient
daarbij als evenwichtsorgaan. De
eekhoorn daalt altijd met de kop
naar beneden af van een boomstam.
Eekhoorns kunnen prima zwemmen.

De eekhoorn is beschermd

De eekhoorn is in Nederland
beschermd. Dat betekent dat het
verboden is eekhoorns te vangen,
te doden, of in gevangenschap te
houden. Ook mag niet worden
gehandeld in eekhoorns. Het is
bovendien verboden eekhoorns
te verontrusten of het nest te
beschadigen. Geniet dus op gepaste
afstand van deze leuke schattige
eekhoorntjes!!
Thea de Ruijter

Verslag van onze door corona uitgestelde Ledenvergadering
Gewoonlijk vinden ledenvergaderingen
in het vroege voorjaar plaats, zo stond
deze ALV voor 23 maart gepland. De
uitnodigingen waren verstuurd, maar
live vergaderen was opeens niet meer
mogelijk. Coronaproof heeft de ALV dan
toch nog op 26 augustus in de bibliotheek
te Nijkerk plaatsgevonden. Vooraf
aanmelden was een must omdat we in
de bibliotheek maar een beperkt aantal
mensen konden herbergen.
Aangemeld en geregistreerd zaten wij met
15 personen op gepaste afstand van elkaar
en via het computerprogramma Zoom
namen de penningmeester, Jos Noppen,
en Henk Boterenbrood uit Amsterdam
digitaal deel aan de vergadering. Ellie
Kroon, vice voorzitter en Rien Loman,
secretaris, zaten elk aan één kant van de
tafel. We misten ons bestuurslid, Ruud
Verhoef, die op vakantie was.
Te vermelden waard is dat we een nieuw
bestuurslid, Maarten Oosterkamp,
mochten verwelkomen, die tevens
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coördinator van de boomfeestdag werd.
We namen afscheid van Marijke Bakker
als coördinator van de Scholenwerkgroep
en van Pepijn Graafland als coördinator
van de Hoogstambrigade. Ze dragen het
IVN een warm hart toe en wij kunnen met
vragen gelukkig nog bij hen terecht.
Marijke Langhorst was helaas niet
aanwezig om de oorkonde en het speldje
voor 25 jaar trouw lid in ontvangst
te nemen. De andere jubilaris, 40 jaar
lidmaatschap, was Ellie Kroon.
We liepen soepel door de agenda heen
met hier en daar een verhelderende
vraag en een nuttige toevoeging. Na
afloop was er nog gelegenheid voor een
informeel samenzijn onder het genot van
een hapje en drankje. Wat hebben we het
toch getroffen dat we gebruik mochten
maken van de professioneel ingerichte,
en ook gezellige bibliotheek met Petra
Boessenkool als gastvrouw.
Ellie Kroon

Hoogstambrigade Nijkerk
Wie zijn wij?

Wij zijn een groep vrijwilligers (10-15 mensen) die zich
inzetten voor het behoud en de aanleg van boomgaarden, met name hoogstamboomgaarden.

Wat doen wij?

Wij onderhouden hoogstamfruitbomen
in de gemeente Nijkerk en Putten.
Wij doen dit samen met de eigenaren van
de boomgaarden. Deze boomgaarden
zijn soms maar enkele bomen groot,
soms staan er 15 à 20 bomen. Soms nog
heel jonge bomen, maar soms ook bomen
van wel 100 jaar oud.

Wanneer: Wij zijn met name in de wintermaanden aan het snoeien, meestal op
zaterdagochtend.

De meesten van ons hebben de cursus “snoeien van
een hoogstamboomgaard” gevolgd. Ook voor advies
hoe je een boomgaard aanlegt en welke soorten je
het beste kunt gebruiken kun je bij ons terecht. Van
ontwerp naar aanplant naar onderhoud. Voor al deze
facetten kun je bij ons terecht. Een goed opgezette
boomgaard geeft plezier en vertier.
Ook verzorgen wij workshops.
Mocht u een boomgaard bezitten en graag advies en hulp ontvangen dan kunt
u altijd contact met ons opnemen.
Ook als het u leuk lijkt om meer te weten, of te helpen met het snoeien, bent u
van harte welkom. Jong en oud, man of vrouw, iedereen is welkom.
Even een berichtje naar hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl en we nemen contact
met u op.
U kunt ons ook volgen via de IVN website www.ivn-nijkerk.nl
Rien Loman
Nijkerk Natuurlijk
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Zuur en Zoet
Leg eens een schone zakdoek op
een nest van de rode bosmieren
(beschermd), neem hem dan terug, sla
hem uit – sommige mieren hebben zich
aan het doek gehecht – en ruik dan aan
je zakdoek: azijnlucht.
Dat zuur spuiten de mieren uit hun
achterlijf als ze bedreigd worden.
De meeste dieren laten het wel uit
hun hoofd om dat zure goedje te
consumeren en gaan ervan door.
Alleen de groene specht doet zich er
tegoed aan. Alleen de groene specht?
Jaren geleden zat ik op een keer voor
het raam en keek naar de vogels in de
struiken. Daar zat een merel vreemd te
doen; hij pikte de zwarte mieren op die
op de takken liepen naar hun kudde
luizen om die te ‘melken’. Mieren
zijn namelijk dol op het zoete goedje
(honingdauw) dat blad- en schildluizen
produceren. Die merel dus pikte de
mieren wel op maar hij at ze niet: steeds
tilde hij een vleugel op en stak de mier
tussen zijn veren. Dat deed hij een
kwartiertje en vloog toen weg. Nooit
eerder gezien of gelezen. Onderzoek
wees uit dat merels dat wel meer doen.

Melkende boommieren.

De in de veren gestoken mieren
beginnen mierenzuur te spuiten en
dat vieze vocht verdrijft ongenode
kostgangers die de merel met zich
meedraagt: luizen en meer van dat
ongewenste gedierte.
Dit zonnige voorjaar zat ik weer voor
het raam en keek naar een groepje van
zeven foeragerende spreeuwen in het
grasveld. Hé, wat doen die allemaal
druk en met schielijke bewegingen. Ah,
kijk, ze doen hetzelfde als die merel van
jaren geleden. Die heeft er wel lang over
gedaan om zijn trucje door te geven
maar misschien heb ik niet goed genoeg
opgelet om te zien dat meer vogels dit
foefje toepassen. Mieren gebruiken
luizen vanwege hun zoet en vogels
gebruiken mieren vanwege hun zuur.
Arie van den Berg

Een voederkast
Op de foto zien we een koolmees met
een zonnebloempit in zijn snavel. Die
pit heeft de vogel uit de voederkast
gehaald. Die kast hangt vlak bij het
raam. Natuurmensen willen de natuur
zo dicht mogelijk bij huis halen en dat
kan door middel van zo’n kastje. De
mensen die bij mij op bezoek komen
zitten vaak gefascineerd naar de vogels
te kijken die in het kastje, dat uit
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Een koolmees haalt zonnebloempitten uit een
voerbak die gemaakt is van een pot waarin
visvoer heeft gezeten.

doorzichtig hardplastic bestaat, zitten
te zoeken naar een geschikte pit. Vaak
laten ze weten ook wel zo’n kastje te
willen hebben. Alle lege visvoerpotten
zullen binnenkort omgevormd worden
tot vogelvoerkastjes.
Het zijn vooral koolmezen, pimpelmezen en mussen die het aandurven om
in het kastje te duiken.
In het voorjaar, als de bovengenoemde
vogels jongen hebben, gaan er meelwormen in de voederkast. Dan is het
echt een komen en gaan van vogels.
Het aardige hiervan is dat in de buurt
van een goede voedselbron veel vogels
daar hun nest maken. Dit jaar waren
er vijf succesrijke broedgevallen van
koolmezen en pimpelmezen op mijn
perceel van slechts 340 vierkante meter.
Er hangen acht nestkasten om het huis.
We moeten er wel wat voor doen om
dieren van heel dichtbij te kunnen
waarnemen. De eerste vereiste is dat
de weg naar de voederplek veilig is.
Dat is in mijn tuin uiteraard het geval.
Achter de voederkast zit een rij struiken
van vier meter en daarna komen er
bomen over een afstand van honderd
meter. Als de voederkast voor het eerst
opgehangen wordt op ooghoogte achter
het raam, duurt het soms wel een paar
weken voor de vogels het aandurven
om in de kast te duiken. Geduld is ook
hier een schone zaak. Maar daarna heb
je ook wat.
Het maken van zo’n doorzichtige
voederkast is heel eenvoudig. De kast
was een plastic bak (van visvoer). Op
het deksel wordt met vier schroeven
een hardhouten plank bevestigd die
ver boven de opening uitsteekt, dit om

De eekhoorn heeft zich met veel moeite naar
binnen gewrongen om bij de zonnebloempitten
te kunnen komen.

het inregenen tegen te gaan. De inhoud
is nog nooit vochtig geworden. Zoals
op de foto te zien is komt er een stokje
onder de opening om het aanvliegen te
vergemakkelijken.
Het aardige van deze voederkast is dat
de eekhoorn hier ook af en toe gebruik
van maakt. Aangezien de eekhoorn het
voedsel wel zag maar er niet bij kon
komen heeft hij eigentandig de opening
zo ver open geknaagd dat hij zich net,
maar wel met heel veel moeite, naar
binnen kon wringen.
Een andere aardigheid is dat jonge
vogels niet weten hoe ze binnen moeten
komen. Met hun snavel tikken ze tegen
het harde plastic om bij de pitten te
kunnen komen en dat geluid wordt
versterkt door de klankkast. Oudere
vogels hakken de pit open op het stokje
en daardoor ontstaat eveneens een
prachtig geluid.
Dus beste lezers, gooi een pot waar
visvoer in heeft gezeten nooit weg maar
doe er iets mee. Recyclen dus.
Leendert de Boer.

Nijkerk Natuurlijk
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Stekel, Prikkel en de rest van de egelfamilie
Het is echt waar, wij hebben vijf egels
in de tuin. Geen dubbeltellingen: we
hebben ze alle vijf tegelijk gezien.
Eerst maar even: hoe krijg je egels
in je tuin? Heel eenvoudig. Leg
in een donker hoekje van de tuin
een composthoop aan. Gooi er ook
takken op. Die moeten natuurlijk
niet te dik zijn. Takken maken de
composthoop minder compact.
Heb je niet genoeg materiaal om
te composteren? Geen nood. Veeg
de straat aan als er bladeren van
de bomen zijn gevallen. Vooral in
de herfst kunnen er veel bladeren
verzameld worden. Vorig jaar heb ik
meer dan tien volle vuilniszakken met
bladeren van de straat geveegd en op
de composthoop gegooid. Wat kalk
erbij en wat zand uit de tuin en Klaar
is Kees. Pieren worden voorzichtig
op de composthoop gedeponeerd.
Ze eten de verdorde bladeren en de
mest die ze produceren is prima voor

de tuin. Over de composthoop laat ik
klimop groeien. Hierlangs klimmen
de bruine kikkers en de padden
omhoog om insecten te vangen. Veel
van deze amfibieën overwinteren in
de composthoop. De bloemen van
de klimop trekken veel insecten aan
en als later de bessen ervan rijp zijn,
komen daar de vogels op af.
Overigens, er zijn verschillende
soorten vlinders die in een grote
composthoop overwinteren. Die
zie je het volgende voorjaar als
één van de eerste vlinders in je
tuin rondfladderen. Meestal is de
citroenvlinder de eerste. Daarna komt
het oranjetipje en de gehakkelde
aurelia.
Maak de composthoop zo dat de egels
er van onderen in kunnen. Ze kunnen
overigens redelijk goed klimmen. In
mijn tuin heeft een egel de opening
van zijn nest een meter boven de
grond.

Hoe lok je egels?

Als je rustig blijft zitten komt de egel gewoon
vlak bij je om zijn pinda’s te eten.
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Als je een egel in je tuin ziet leg je
de volgende dag omstreeks dezelfde
tijd een twintigtal ongepelde pinda’s
op de plek waar je de egel hebt
waargenomen. Doe dat de volgende
dag weer. Ga daar consequent mee
door. Ze komen dan steeds terug.
Wees niet bang dat ze afhankelijk
van je worden. Ook zonder gevoerd
te worden kunnen ze zich uitstekend
redden. Aan het gekraak van de noten
kun je horen dat ze er zijn.

Iedereen denkt dat egels naaktslakken
en huisjesslakken eten. Dat doen ze
alleen in noodgevallen. Ik heb vele
honderden naaktslakken uit mijn tuin
weggevangen terwijl er ’s nachts zeker
vijf egels door de tuin rond sjouwen.
Ongepelde pinda’s staan bovenaan
op hun verlanglijstje wat eten betreft.
Zelfs kattenvoer uit blik laten ze dan
staan.

Mijn egels komen tevoorschijn als
het donker gaat worden. Dan leg ik
iedere dag - ik ga niet op vakantie twintig pinda’s links en rechts en in
het midden van de tuin en natuurlijk
zo dat ze goed te zien zijn. Buitenlicht
aan. Al maanden lang komen ze
steevast iedere avond, vaak twee
tegelijk. Heel leuk voor de visite.

Hoe paren egels?

Het mannetje maakt snurkende
geluiden en draait steeds om het
vrouwtje heen. Het vrouwtje draait
mee, en steeds met de neus naar
het mannetje toe, dat hierdoor geen
enkele kans krijgt. Dat gesnurk en
gedraai gaat soms uren door.
Als iemand vraagt hoe egels paren
is het antwoord meestal: heel
voorzichtig.
We hebben gezien hoe egels paren.
Het vrouwtje gaat iets op haar zij
liggen en het mannetje ook. Hierdoor
raken de zachte, harige onderkanten
van het echtpaar elkaar zodat de
paring plaats kan vinden zonder
verwondingen door stekels.
Hoe de mannetjesegel ook draait, het vrouwtje
keert steeds de neus naar hem toe, zodat
hij geen kans krijgt. Dit gedraai kan uren
doorgaan. Het mannetje maakt onafgebroken
een soort snurkend geluid. Goed te zien is dat
de onderkant van de egels uit zachte beharing
bestaat.

Als u dit leest, hopen wij dat moeder
egel zich met haar kroost in onze tuin
laat zien. Mijn vrouw zal ze filmen
en ik zal ze fotograferen. De foto’s
komen dan in de volgende Nijkerk
Natuurlijk…..
Leendert de Boer.

Nijkerk Natuurlijk
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Werkgroep Natuurlijk Proeven
De werkgroep Natuurlijk Proeven
is een gezellige werkgroep van
een aantal IVN’ers die elke eerste
zaterdag van de maand bijeenkomen
om iets leuks te maken. In de vorige
editie van Nijkerk Natuurlijk, de
zomereditie, had ik er al wat over
geschreven en beloofd jullie op de
hoogte te blijven houden.
Inmiddels zijn er al een aantal
workshops geweest zoals
- Vlierbloesemsiroop maken
- Pesto maken van zevenblad
- Walnotenlikeur maken
- Natuurlijke salades maken met
groen uit eigen tuin/weiland.
- Anti insecten/anti brandneteljeuksapje maken van smalle weegbree
We gaan natuurlijk niet elke workshop
uitvoerig omschrijven, dus pakken we
er eentje willekeurig uit:

De workshop Walnotenlikeur

Op een zaterdag in juli gingen we
met 8 mensen groene walnoten
verzamelen. Met deze groene
walnoten, kruiden, wodka en flessen
kan je er gewoon een gezellige
middag van maken. In de open lucht
gingen we gemoedelijk snijden en
prakken en overschenken. En
dan alles in grote potten stoppen.
Deze potten worden opgeborgen en
moeten om de paar dagen gedraaid
worden. En straks… na 2 maandjes

14

wachten, is de walnotenlikeur klaar
en kan die in flessen overgeschonken
worden.
Twee uurtjes gezelligheid, praten
over de natuur, bezig zijn en
genieten. Toch eigenlijk een mooie
tijdsbesteding, niet waar?
De workshops werden in de
coronatijd zoveel mogelijk buiten
gehouden, met de 1,5 meter afstand
en met koffie en stokbrood en veel
gezelligheid.
Wat willen de leden van deze
werkgroep nu eigenlijk? Willen ze iets
uitdragen of de wereld veranderen?
Nee hoor, ze willen gewoon gezellig
koken, hakken, zagen en bakken. En
wat van elkaar leren over eten.
In de toekomst willen we ook
lezingen in de bibliotheek geven en
wat onderlinge etentjes organiseren,
maar ja… eerst natuurlijk hopen dat
de coronacrisis over gaat en er een
vaccin komt.
Wil je meer informatie over deze
culinaire werkgroep Natuurlijk
Proeven? Kijk dan even op de website
van IVN Nijkerk/Putten of neem
contact met ons op (Gerrie, Elly,
Ruud, Petra).
Ruud Verhoef

De Doorstap-avondwandeling
Sinds een aantal maanden heeft
IVN Nijkerk weer voorzichtig het
wandelen opgepakt. In eerste
instantie de zogenaamde “doorstapwandelingen”, waar we om de
donderdagavond door de natuur
lopen van 19.00 tot 21.00 uur.
De klompenpaden, of andere
“voorverkende” stukken, zijn ideaal
voor onze avondwandelingen.
Eigenlijk is het een mix van excursie
en wandelen. Met de nadruk op
wandelen, waar we af en toe stilstaan
bij iets interessants.
De 1,5 meter afstand kan prima
gehandhaafd worden tijdens de
wandelingen en veelal kan je in je
eigen bubbel (Belgische omschrijving
van de groep mensen met wie je
omgaat en met wie je contact mag
houden tijdens coronatijd) naast
elkaar lopen. En bijkomend voordeel:

er wordt niet gezongen en het is
allemaal in de open lucht.
Mede door toedoen van een paar
alleraardigste jongedames uit Nijkerk
(fitness dames) werd de wandelgroep
allengs groter en gezelliger. Het aantal
deelnemers varieerde tussen 6 en 20
personen.
Een van de wandelingen eindigde met
een wijntje/sapje en wat stokbrood
met eigengemaakte kruidenboter en
pesto, gemaakt door onze werkgroep
Natuurlijk Proeven (de culinaire
gezellige club). En een andere
wandeling eindigde met een koffiesessie buiten. Kortom, gezellige
wandelingen.
En overal waar je ook loopt, Anja kent
wel weer iemand onderweg. Die is
populairder dan Rutten bijkans.

Nijkerk Natuurlijk
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Maar hoe dan ook, alle
wandelingen zijn tot
nu toe een succes, met
nadruk op gezellig
wandelen.
De wandelingen worden
georganiseerd door
Ruud en Petra en de
gidsen/ begeleiders zijn
Rien Loman, Maarten
Oosterkamp (je weet
wel… kersvers in het
bestuur) en natuurlijk
Ruud en Petra.

Doorstapwandeling
de Laakse Slenk
Georganiseerd door Rien

Op 26 augustus werd onder leiding
van Rien de wandeling gehouden
door het prachtige natuurgebied in de
Flevopolder, de Laakse Slenk en dat
was voor velen een eye-opener.
We hadden een groep van 10
wandelaars, waaronder natuurlijk
onze vaste club de fitness dames.
We liepen eerst een stuk over het
fietspad langs het Nijkerkernauw, om
vervolgens over de dijk bij de oude
waterloop de Laakse Slenk te komen.
We stonden stil op de plek waar een
middeleeuwse kogge was gevonden
en Rien opende met de geweldige zin:
“Welkom op de zeebodem”.
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Daar vertelde Rien iets over de
geschiedenis en de bodemvondsten
die gevonden zijn na de inpoldering
van het gebied.
Het prachtige gebied maakte veel
los bij de wandelaars. Zo’n prachtig
gebied en zo dicht bij huis! Echt de
moeite waard om nog eens terug
te komen en het gebied verder te
verkennen.
P.S.:
Straks met de herfst zullen
natuurlijk de avondwandelingen
komen te vervallen en worden
het zaterdagochtend- of
zondagochtendwandelingen.
Ruud Verhoef en Petra Heidinger

Heiweg 34
3794 MP De Glind
Tel: 06-23769164
www.gertdavelaar.nl
info@gertdavelaar.nl

Welkom bij
Albert Heijn Nijkerk.
De openingstijden zijn elke dag
van 8.00 uur tot 21.00 uur. Ook op zondag.
Gewoon bij

Albert Heijn Nijkerk.

Frieswijkstraat 72 - Nijkerk

Nijkerk Natuurlijk
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Redactie Nijkerk Natuurlijk

Onderstaande fotocollage, met bijschrift van Petra Heidinger, neemt ook deze keer de plaats in van het
programma dat wij u normaal altijd boden. Wegens de coronacrisis is er momenteel geen enkele zekerheid
of bijeenkomsten,evenementen, etc .kunnen doorgaan.
Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van IVN Nijkerk en naar de Nieuwsbrief.

4e 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 omdat St. Jozef werd gesloten voor bezoek.
Om iedereen toch nog een beetje te kunnen laten genieten van onze foto’s hebben wij nog een kleine selectie hier
voor u tentoongesteld. Wij hopen de expositie volgend jaar door te kunnen 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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Een verticale tuin
Alle tuinen zijn horizontaal. Ik wilde
ook wel eens een verticale tuin. Maar
hoe bouw je zoiets?
In Amersfoort bij de Koppelpoort
groeien tegen de kademuren
prachtige muurbloemen en varens.
Zoiets wilde ik ook. Er bestaat echter
geen handleiding hoe je zo’n muur
met prachtige planten moet bouwen.
Een ding is wel zeker: begroeide
muren leveren meer groen op, meer
insecten, meer biodiversiteit en
vooral: veel voldoening. Dus het mag
best wat moeite kosten.

Experiment 1: de eerste muur

Het is bekend dat de meeste
muurbloemen van een kalkhoudend
substraat houden; oude muren zijn
meestal gebouwd met cement dat veel

kalk bevat. Om deze reden heb ik een
muur gebouwd van gebakken stenen
en van tufsteen. Tufsteen ontstaat
door een uitbarsting van een vulkaan
waarbij allerlei soorten materiaal
de lucht in worden geschoten. Dit
mengsel komt weer op de grond
terecht, stolt en wordt hard door
regenwater. Op tufsteen groeien
kalkminnende soorten.
Belangrijk is dat er eerst een tekening
gemaakt wordt voor een evenwichtige
verdeling van de stenen. Er moesten
holtes komen waarin planten met een
kluit gezet konden worden.
Ik heb voor de eerste muur geen
cement gebruikt, voor het geval
die opnieuw gebouwd zou moeten
worden. (Ik heb die driemaal
herbouwd). De ondergrond moest
exact horizontaal zijn en mocht niet
verzakken. Hiervoor werd scherp
zand gebruikt en tegels van 60 bij 40
centimeter.
Daarna kon er geplant worden. Van
de varens deed vooral de tongvaren
het goed. Deze moet uiteraard aan
de schaduwzijde staan. Sedum is
natuurlijk ook heel geschikt maar
die moet aan de zonzijde geplant
worden. Ik kreeg van mijn dochter
drie piepkleine plantjes van de
muurleeuwenbek, Cymbalaria
muralis, die het zowel aan de zonzijde
als in de schaduw goed doet. Binnen
een mum van tijd groeiden ze uit
tot prachtige slingers. Dat kwam
mede doordat ik tussen de bovenste
laag stenen tuinplantengrond heb
gebruikt.
Nijkerk Natuurlijk

21

De muurleeuwenbek wekt
nostalgische gevoelens op omdat
deze plant het uitstekend deed in het
voegwerk van het stoomgemaal van
Nijkerk. Hier zag ik deze plant voor
het eerst in volle glorie.

Evaluatie

Bij een experiment hoort een
evaluatie: wat is goed gegaan en
wat niet. Het ging goed met sedum,
muurleeuwenbek en tongvaren.
Die groeiden echter alleen waar een
laagje humus tussen of op de stenen
aanwezig was. Andere varens dan
tongvarens heb ik, voordat ze ten
dode waren opgeschreven, uit de
muur gehaald en op de juiste plek in
de tuin gezet waar ze het prima doen.
Conclusie: alles was gelukt, alleen
groeiden er geen planten tussen de
stenen die zonder cement op elkaar
lagen.

Experiment 2: de tweede muur

Er moest nu een muur gebouwd
worden die uitsluitend zou bestaan
uit stenen die plantvriendelijk zijn.
Ik had toevallig de beschikking
over deze stenen, namelijk de
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kalkzandsteen waarvan mijn huis is
opgebouwd en waar ik nog een grote
hoeveelheid van over heb, en tufsteen.
Natuurlijk eerst weer een tekening
voor een evenwichtige verdeling.
Maar dan komt het belangrijkste: het
cement tussen de stenen. Het is niet
zo moeilijk om hiervoor informatie
te vinden in boeken of op internet.
Het cement moet, zo lezen we,
bestaan uit vier componenten in de
juiste verhouding namelijk klei, kalk,
potaarde en scherp zand. Graafbijen
zijn hier dol op. Goed mengen en dit
als cement gebruiken om de stenen
aan elkaar te metselen. Ook goed voor
muurplanten.
De muur is ondertussen gebouwd.
Hij is echter breder dan de eerste
muur. Het cement is geschikt want er
hebben al een paar insecten een nest
in gebouwd.
Aanvankelijk moest er veel gesproeid
worden. Als de muur eenmaal met
huislook en sedum is begroeid wordt
het regenwater beter vastgehouden.

Waarom dit verhaal

Hiervoor zijn twee redenen. In de
eerste plaats: veel tuinen hebben een
muur of een schutting waartegen
een muur gebouwd kan worden
volgens bovenstaande gegevens.
Staat de muur in de zon dan kunnen
lichtminnende planten zoals sedum
en huislooksoorten hier goed aarden.
Staat de muur in de schaduw dan
doen verschillende varensoorten
het goed, zoals de tongvaren en de
wijfjesvaren.

In de tweede plaats: er zijn veel blinde
muren van gebouwen waar niets mee
wordt gedaan. Hier kunnen heel mooi
muren tegenaan worden gebouwd
zoals hierboven beschreven. Aan
stenen valt heel makkelijk te komen.
Wie goed rondkijkt ziet in de berm
vaak stenen liggen, ook op puinhopen
of in een container. Soms worden
ze gratis aangeboden. Het meest
geschikt zijn oude verweerde stenen.
Het hoeven niet per se kalkhoudende
stenen te zijn, als het cement maar
goed is.
Het is heel makkelijk om voor
niets aan planten te komen. Langs
sommige wegen in de polder en

rondom Nijkerk komen heel wat
sedumsoorten voor waarvan een
klein plukje meegenomen kan
worden. Heeft die soort eenmaal
wortel geschoten dan kan die zich
soms explosief vermenigvuldigen.
Looksoorten kunnen gemakkelijk
vermenigvuldigd worden door de
rozetten af te breken en die op een
gunstige plek te zetten.

Wat winnen we hiermee?

Zoals reeds gezegd: meer groen,
meer insecten, meer biodiversiteit en
vooral: veel voldoening.
Leendert de Boer.

7 november 2020: Landelijke Natuurwerkdag
Zoals we inmiddels al wel gewend zijn vindt op de 1e zaterdag in november
(7 november) weer de landelijke natuurwerkdag plaats. Op deze dag wordt er
weer door duizenden vrijwilligers gewerkt in het landschap. Zo ook in onze
mooie omgeving.
Een paar jaar geleden heeft de landschapswerkgroep van IVN Nijkerk met de
landschapswerkgroepen Appel en Gerven en Hell de afspraak gemaakt dat we
elkaar tijdens deze werkdag niet beconcurreren maar samen werken.
Zo is de landschapswerkgroep Gerven en Hell dit keer aan de beurt om met
een wonderschone locatie te komen in het kampenlandschap tussen Putten,
Voorthuizen en Nijkerk.
Houdt u deze datum vast vrij.
Via onze nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte.
Rien Loman,
Werkgroep Landschapsbeheer
Nijkerk Natuurlijk
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Opleiding
IVN Natuurgids
2021-2022
Vind je het leuk om meer te weten
over de natuur en daarover aan
anderen te vertellen?
Dan is de natuurgidsenopleiding van
het IVN misschien iets voor jou!
De IVN-afdelingen Amersfoort
en Nijkerk organiseren de
Natuurgidsenopleiding,
die 7 januari 2021 start.

Wat is IVN?

Het IVN (Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid)
is al 60 jaar een vereniging met ruim
21.000 vrijwilligers, verspreid over
meer dan 170 plaatselijke afdelingen.
Doel van het IVN is mensen te
betrekken bij natuur, milieu en
landschap.
De vrijwilligers doen dit door het
organiseren van wandelingen,
excursies, cursussen en het begeleiden
van bijvoorbeeld schoolprojecten en
kinderactiviteiten.

24

De activiteiten die het IVN organiseert,
worden veelal uitgevoerd door
gediplomeerde IVN-Natuurgidsen.
De IVN afdelingen van Amersfoort en
Nijkerk zijn actief in de gebieden rond
Amersfoort, Nijkerk, Hoevelaken,
Putten, Leusden en Woudenberg,
zoals de Gelderse Vallei, De
Heuvelrug, Eemvallei en Arkemheen.
Gebieden met veel afwisseling in
bodem, flora en fauna.

Voor wie is de
Natuurgidsenopleiding?

De opleiding is bedoeld voor de
enthousiaste natuurliefhebber met al
enige natuurkennis die graag meer
van de natuur wil weten en deze
kennis en ervaring als actief lid aan
anderen wil overdragen.
Je bent lid van IVN en ouder dan 18
jaar. Je hebt binding met het gebied
rond Amersfoort en Nijkerk.
Als je de opleiding met goed gevolg
afsluit, ontvang je het diploma en ben
je landelijk erkend IVN-Natuurgids.
We rekenen er op dat je je als
Natuurgids actief inzet als vrijwilliger
in onze IVN afdeling met allerlei
activiteiten op het gebied van
natuureducatie en duurzaamheid,
zoals bijvoorbeeld het organiseren en
begeleiden van natuurwandelingen,
fietstochten en natuuractiviteiten voor
de jeugd.
Er zijn in 60 jaar al ruim 16.000 IVN
natuurgidsen opgeleid.

Praktische zaken

Informatieavonden van 19.30 uur tot
22.00 uur:
Dinsdag 27 oktober in het Groene
Huis Schothorsterlaan 21, 3822 NA
Amersfoort.
Woensdag 4 november in de Groene
Belevenis, Hamersveldseweg 109
Leusden.
Donderdagavond 5 november in het
Groene Huis.
Donderdag 12 november in de
Bibliotheek Frieswijkstraat 99, 3861
BK Nijkerk.
Aanmelden voor de informatieavond
is nodig in verband met beperkt
aantal plaatsen: cursussen@
ivnamersfoort.nl. Je krijgt bericht.

Kosten

De opleiding kost € 325,-. Daarvoor
krijg je een cursusmap, veel digitaal
materiaal, ca 55 inspirerende

bijeenkomsten, consumpties, leuke
studiegenoten, gelijkgezinde geesten.
Betaling van het cursusgeld in twee
termijnen. De eerste, groot € 175,-, na
acceptatie van de inschrijving voor
1 januari 2021. De tweede, € 150,- voor
1 februari 2021. Bijkomende kosten
zijn het lidmaatschap van € 24,- per
jaar gedurende de opleiding.

Waar?

Avondbijeenkomsten zijn in het
Groene Huis Schothorsterlaan 21,
3822 NA Amersfoort.
De (fiets)excursies zijn in natuurgebieden in en rond Amersfoort
en Nijkerk. Eigen vervoer is
noodzakelijk.

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding loopt van 7 januari 2021
tot 25 juni 2022 op donderdagavond
ongeveer eens in de twee weken. We
houden rekening met schoolvakanties.
De (fiets)excursies zijn een of twee
keer per maand op zaterdagmorgen
van 09.00 tot 12.00 uur.
Nijkerk Natuurlijk
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Het lesprogramma staat
op onze website. We
verwachten dat je 85% van
de ca 55 bijeenkomsten
aanwezig bent. Op 25 juni
2022 is er een feestelijke
diploma uitreiking.
Er wordt van je verwacht dat je
- zelf presentaties en excursies
voorbereidt en geeft
- een gebied bestudeert
- een aantal opdrachten maakt.
- onderzoekt en studeert
Naast de bijeenkomsten zul je nog
extra tijd in de opleiding moeten
steken. Afhankelijk van je voorkennis
en ervaring moet je rekenen op twee
dagdelen per week.
De opleiding biedt twee leerpaden
- kennis van natuur, flora, fauna,
ecologie, duurzaamheid en
landschap
- vaardigheden om activiteiten te
organiseren en te leiden, zoals
excursies geven.
De opleiding wordt georganiseerd
door vrijwilligers van de afdelingen
en ook docenten zijn veelal actief
binnen de afdeling. De wijze van
lesgeven is zeer gevarieerd en elke
bijeenkomst zal een deel praktisch
ingevuld worden.

Aanmelding voor de opleiding
Je meldt je voor 20 november 2020
per e-mail aan op cursussen@
ivnamersfoort.nl,
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Je ontvangt dan een inschrijfformulier.
Een intake gesprek is onderdeel van
de toelating tot de opleiding. Dit kan
op de informatie avond of anders.
Voor 4 december 2020 ontvang je
bericht of je kunt deelnemen.
Inwoners van de regio en ook actieve
leden van onze IVN afdelingen
genieten voorrang.
Afhankelijk van de beperkingen door
de overheid opgelegd zal het aantal
deelnemers aan de opleiding worden
bepaald.

Tot slot

Deze opleiding vraagt gedurende
anderhalf jaar veel tijd en inzet, wat
men vooraf vaak te licht inschat. Daar
staat tegenover dat het enthousiasme
onder de cursisten erg groot is en
dat velen van hen nu daadwerkelijk
praktiserende natuurgidsen zijn.
Wie de opleiding gevolgd heeft, kijkt
voortaan met andere ogen naar de
natuur.
Zie voor meer informatie: https://
www.ivn.nl/natuuracademie/
natuurgidsenopleiding

Nijkerk Natuurlijk
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Melanistische (zwarte) veldmuizen zijn zeer zeldzaam
Melanisme

Melanisme is een genetische afwijking
waarbij een individu uitzonderlijk
veel donker pigment produceert. De
stof die ze in overvloed hebben is
melatonine. Dit is een hormoon dat
bij mensen in de pijnappelklier wordt
geproduceerd en onder andere nodig
is voor de slaap.

De zwarte veldmuis (rechts op de foto) is een
zeldzaamheid. Zo’n muis is in Nederland maar
vijf keer gesignaleerd. Dit is dus de zesde keer.

Jawel, in mijn tuin leeft een
melanistische veldmuis en zo’n
exemplaar is zeer zeldzaam.
Melanistisch betekent zwart.
Veldmuizen zijn de meest algemene
soort van muizen in Nederland. De
veldmuis is normaal bruin van kleur
maar het exemplaar op mijn foto heeft
een zwarte kleur.
Er zijn slechts vijf exemplaren bekend
van deze melanistische soort. En kijk,
dit is de zesde waarneming. NN heeft
van deze waarneming de primeur.
De muizen zitten op een boomstam
met prachtige elfenbankjes.
De boomstam heb ik uit het
gemeentepark vlak bij mijn huis
gehaald: iemand had zijn tuinafval
daar gestort. Deze stam heb ik
vlak voor het raam gezet, aan de
achterkant pindakaas gesmeerd
en ziedaar: altijd muizen en vogels
op een meter afstand te zien en te
fotograferen.
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Soms kan melanisme een voordeel
zijn omdat deze dieren dan minder
opvallen en daardoor meer kans
hebben om te overleven. Bij
woelmuizen heeft men eveneens in
zeer zeldzame gevallen melanisme
waargenomen.
Het meest beroemde voorbeeld
van melanisme is van de Biston
betularia, de berkenspanner, ook
wel peper en zoutvlinder genoemd,
een nachtvlinder waarvan bij één
procent melanisme voorkwam.
Toen de berkenstammen in een
steenkoolwingebied in Engeland
zwart werden, vielen de zwarte
vlinders op de zwart geworden
berkenstammen minder op en hadden
ze minder kans om opgegeten te
worden. Zij waren succesvol en
op den duur waren in dit gebied
de vlinders die oorspronkelijk een
lichte kleur hadden bijna allemaal
zwart. Dit is een beroemd voorbeeld
geweest van survival of the fittest, dat
wil zeggen dat ze zich zo aangepast
hebben aan het milieu dat ze daardoor
meer geschikt zijn om te overleven.
De kritiek hierop is dat binnen soorten
veel variatie is.

Albinisme

Het tegenovergestelde van melanisme
is albinisme. Mensen en dieren die
albino zijn, missen het genetische
kenmerk voor een kleurstof. De iris
is rood, dat zijn de bloedvaten die je
niet ziet als er bruin of blauw pigment
in de iris zit. De huid en de haren zijn
wit.
In Tanzania en Burkina Faso lopen
albino’s (mensen) gevaar. Ze worden
vermoord omdat de toverdokters
daar denken dat ze magische krachten
bezitten. Lichaamsdelen van albino’s

kunnen je rijk maken, zeggen ze,
daarom worden er van benen, haren,
handen en bloed toverdrankjes
gemaakt.
Ik heb één keer in mijn leven een echte
witte zwarte kraai gezien op Holk. Ik
hoorde later dat deze doodgeschoten
was om de vogel op te zetten. Ook heb
ik wel eens een witte merel gezien.
Wat redelijk veel voorkomt, ook bij
mensen, is gedeeltelijk albinisme.
Leendert de Boer.

in de zomer nog groter worden, biedt de
Zomerschool een kans om deze achterstanden in te lopen. Op deze manier
maken de kinderen na de zomervakantie
een kansrijke start op school.

Ondanks de vakantie toch naar school.
Op 29 juli en op 26 augustus mocht IVN
een tweetal leuke educatieve lessen/
workshops verzorgen op de Zomerschool
in Nijkerk.

Wat is de Zomerschool?

De Zomerschool is een initiatief van de
Bibliotheek Nijkerk in samenwerking met
de Maranathaschool aan de Grieglaan en
is bedoeld om kinderen in de gemeente
Nijkerk met een taal-/leesachterstand zo
goed mogelijk te ondersteunen in hun
ontwikkeling.
Zeker na de Coronatijd zijn er kinderen
die een achterstand hebben opgelopen op
een of meerdere ontwikkelingsgebieden.
Om te voorkomen dat deze achterstanden

Het plan was om op de Maranathaschool
een pilot te draaien voor deze zomer.
Maar liefst 70 kinderen uit het basisonderwijs hebben zich deze zomer
aangemeld, ondanks hun vakantie, om
drie dagen per week naar school te gaan
om extra les te krijgen.
Niet alle kinderen gaan elke week naar
school omdat ze ook zelf met vakantie
gaan, dus gemiddeld waren er elke week
ongeveer 50 kinderen op school.

26 juli

Een paar dagen voor onze eerste
Zomerschool werd ons (Ruud en Petra)
medegedeeld dat er 55 kinderen aanwezig
zouden zijn op 26 juli. Dit gaf redelijk
wat paniek bij ons, want we hadden een
groep van ongeveer 25 kinderen verwacht.
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Iets dat wij met z’n tweetjes wel konden
behappen, maar 55 kinderen was voor
ons echt te veel. Er werd wel gezegd dat
er genoeg onderwijs-assistentes aanwezig
zouden zijn. Toch waren wij niet gerust en
Ruud heeft actie ondernomen. Gelukkig
hebben we drie mede IVN’ers bereid
gevonden om ons te helpen, zelfs iemand
van IVN Barneveld.
We hebben de 55 kinderen in drie leeftijdsgroepen verdeeld en bedacht om kruidenboter en smoothies te maken en een
activiteit “groenten herkennen” voor de
allerjongsten.

Voorbereiding

Plantjes planten voor de kinderen om te
verzamelen
Op onze voorbereidingsronde over de
Maranathaschool, zagen we een hele
mooie moestuin en een klein kruidentuintje. Maar alles was wel erg keurig
aangeharkt. De perkjes, de volkstuin en
tussen de tegels, alles was onkruidvrij
gemaakt. Alleen een verwilderingsveldje
met zogenaamde onkruidsoorten stond
vol met boerenwormkruid en wikke. Niet
echt iets waar je wat mee kan. Ook het
afwateringsveldje stond voornamelijk vol
met gras, weegbree en klaver. Kortom,
we moesten iets bedenken om toch onze
kruidenboter te kunnen maken. De
kinderen moeten natuurlijk wel zien dat
we de kruiden uit de natuur plukken.
We hebben de avond van tevoren op
verschillende plekken kruiden uit de
grond getrokken zoals klaverzuring,
duizendblad, kleine veldkers enz. en bij
de Maranathaschool weer in de grond
geplant. Ook hebben we een andijvie
geplant voor de smoothies, want die stond
ook niet in de moestuin. Alleen zevenblad
hebben we daar maar niet in de grond
gestopt. Dat cadeautje zou ons niet in
dank worden afgenomen.
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Ramp

Ziekmeldingen
Op de dag zelf hebben we twee ziekmeldingen gekregen van onze IVN’ers.
Dat was weer een paniekmomentje voor
ons. Hoe nu verder? Kan het nu wel
doorgaan?
Gelukkig hadden we Eliza van der Velde
nog, die ook erg goed is met kinderen.
Ze werkt als lerares op een school in
Nieuwegein.

Het was een succes

Op 26 juli zijn we met deze drie groepen
aan de slag gegaan.
Elza is met de bovenbouw de wijk in
getrokken om te kijken welke eetbare
planten er groeien in het openbaar groen.
Voor ze op pad gingen werden eerst
de regels goed doorgenomen en moest
iedereen een veiligheidshesje aan. Elza
is bramen gaan plukken om er later ook
smoothies van te maken. Ook heeft ze
laten zien hoe de kinderen een blaadje
van de brandnetel konden plukken
zonder zich te prikken en ze het ook laten
proeven. Dat was natuurlijk wel erg stoer
om dat te doen.
Petra is ook met een groep naar buiten
gegaan, maar dan naar de moestuin om de
kruiden te plukken voor de kruidenboter.
De kinderen hadden het niet door dat
wij deze daar de avond ervoor geplant
hadden. Terug in het gebouw kreeg
iedereen een beetje kruiden om te wassen
en te snijden.
De volgende
stap was de
boter zacht
maken. Dat was
nog best lastig,
want de boter was helaas nog niet zacht
genoeg. Iedereen kreeg een beetje boter in

een bekertje en een vork en zo mochten ze
de boter zacht prakken.
Toen de boter zacht genoeg was, kregen
ze een beetje gemengde kruiden in het
bekertje en de opdracht was goed roeren
om de kruiden met de boter te mengen.
Ruud ging met de allerkleinsten ook
smoothies maken van groentes en had
grote tassen meegenomen waar banaan,
sinaasappel, groentes, melk (of havermelk)
en een keukenmachine in zaten. Ruud
ging ook met ze naar de moestuin om
de andijvie en snijbiet te plukken, want
dat moest natuurlijk ook in de smoothies
verwerkt worden.
Omdat het lekker druk werd in de school
en de volwassenen toch 1,5 meter afstand
moesten houden, ging Ruud met deze
groep naar een apart lokaal. Tot Ruuds
verbazing had het lokaal een heel klein
keukentje met stromend water en elektraaansluiting. Perfect om de groentes te
wassen en de keukenmachine aan te
sluiten.
De kinderen werden
ook weer in drie
groepen ingedeeld;
groepje “banaan”
dat de bananen
ging pellen en in
kleine stukjes moest
verdelen; groepje
“sinaasappel” dat
hetzelfde deed
maar dan met de
sinaasappel, en groepje “groente”, dat de
buiten geplukte groentes moest wassen en
klein moest snijden of scheuren.

verdelen, zodat elk groepje even veel
groente en fruit had om hun eigen
smoothie te maken en te proeven.
Ze vonden het SUPER!!! Sommigen
kwamen voor de derde keer hun beker
laten vullen. Alles zonder kleur- en
hulpstoffen en natuurlijk zonder suiker.
Omdat er zoveel groente en fruit was, had
Ruud het goede idee om alle 55 kinderen
uit te nodigen om een smoothie te maken.
Groep na groep kwam bij Ruud om hun
smoothie te maken.
Bij alle groepen en de aanwezige hulpkrachten was het maken van een gezonde
smoothie een eye-opener van hoe leuk
en makkelijk dat toch kan zijn. Een super
smoothie-succes!
En aan het eind heeft iedereen kunnen
genieten van een stokbroodje met
kruidenboter en een gezonde smoothie.

26 augustus Zomerschool

Ook in augustus mochten wij weer een
les voorbereiden. Ruud was op vakantie
en Petra stond er samen met Rien alleen
voor. Dit keer hadden we doorgekregen
dat er 50 kinderen zouden deelnemen en
dat was voor ons tweeën ook een beetje
veel, ondanks de onderwijs-assistentes die
ook aanwezig waren. Gelukkig kwam Ellie
Kroon ons versterken en zo konden we
een leuke les geven.

Elk groepje mocht een smoothie maken
en daarom vroeg Ruud aan elk groepje
om hun fruit en groente in 3 porties te
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Op school aangekomen, wilde ik de
kinderen weer in drie groepen verdelen,
echter kwam ik tot mijn verbazing niet
verder dan twee groepen. Waar is de
bovenbouw-groep, vroeg ik? We hebben
maar 22 kinderen, zeiden ze. Dat was een
verassing voor mij, want ik had voor 50
kinderen wat voorbereid. Ik had bedacht
om voor de twee groepen met de oudere
kinderen een pompoensoep te maken
en voor de jongste groep appelflapjes en
tijdens het wachten konden ze een egel
maken van een halve peer met druiven,
die ze met een prikker in de peer konden
prikken.
Maar het werden dus twee groepen
van 11 kinderen i.p.v. drie groepen van
ongeveer 15 kinderen. Al snel hebben
we de pompoensoep geschrapt uit onze
planning.
Ellie had val-appels meegenomen en
ging samen met Rien naar een lokaal om
daar met de oudste kinderen de appels
te schillen en ze in hele kleine blokjes te
snijden.
JUF!!! Er zit een worm in mijn appel! Hè
bah! Ik heb mieren in mijn appel!
Geweldig, de kinderen leerden al snel
dat dit niet de appels uit de supermarkt
waren en Ellie legde de kinderen uit hoe
die beestjes in die appel terechtgekomen
waren. Zo werd het een leuk educatieve
activiteit voor ze.
Alle appels waren klein gesneden en er
werd een mengsel van suiker en kaneel
er overheen gestrooid. Ellie vroeg: willen
jullie er ook rozijntjes in? Al heel snel
werd er “NEE ik wil geen rozijntjes”
geroepen en als er één kind nee zegt
volgen er vanzelf meer kinderen. Dus in
deze appelflappen geen rozijntjes.
Petra was met de jongste groep een kijk-,
ruik- en proefspel aan het doen.
De kinderen kregen 4 kleine bekertjes met
fijn gemalen groentes: tomaat, paprika,
komkommer en courgette.
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Tijdens het proeven zeiden veel kinderen
dat ze het niet lekker vonden. Ze vonden
het maar een erg vreemd prakje en wilden
het eigenlijk niet proeven. Sommigen
smulden ervan en vonden het erg lekker.
Veel kinderen konden alle groentes
meteen herkennen aan de kleur en geur.
Alleen de courgette was bijna niet te
raden.
Ondertussen kwamen de appelflappen
langs om in de oven te doen en al snel
begon het erg lekker te ruiken in de
school.
Tijd om de groepen om te draaien. Ellie
had ook de ouderen kinderen gevraagd
om wat meer appels te schillen en te
snijden, want zo konden ook de jongere
kinderen appelflapjes maken.
De oudere groep moest ook het kijk-, ruiken proefspel doen. De bekertjes waren
verdeeld in A, B, C en D, maar zij moesten
het opschrijven welke groente ze dachten
dat er in bekertje A, B, C en D zat. Ook
hier waren een paar kinderen die niet alle
groentes lekker vonden. Toch had een
aantal van deze groep ook de courgette
geraden. Dat was wel heel goed van ze.

Al met al een leuke ervaring om te mogen
samenwerken met de Maranathaschool en
we hopen dat IVN ook volgend jaar weer
mag bijdragen aan de Zomerschool.
Petra Heidinger en Ruud Verhoef

We steken de handen weer uit de mouwen.
Wie komt ons helpen?
Rondom Nijkerk, Hoevelaken en
Putten ligt een prachtig landschap, al
honderden jaren geleden door de bewoners van deze streek vormgegeven.
Het oude agrarische landschap met
houtwallen en houtsingels, het weidevogelgebied in de polder Arkemheen
en de vele landgoederen, het is een
gebied om te koesteren. Maar dit
landschap blijft niet vanzelf zo mooi.
Voor het onderhoud zijn vele handen
nodig. De werkgroep Landschapsbeheer van het IVN Nijkerk gaat in het
winterhalfjaar een aantal zaterdagochtenden met een groep vrijwilligers
aan de slag om al die waardevolle
landschapselementen te behouden.
Samen in de buitenlucht aan de slag,
coronaproof, handen uit de mouwen,
snoeien, rooien, maaien. Mensen met
passie voor de natuur, maar ook met
veel kennis van deze streek, zodat tijdens de koffiepauze de meest boeiende verhalen over tafel gaan. Door deze
activiteiten kom je op plaatsen waar
je normaliter nooit zou komen, je leert
niet alleen een zaag vasthouden, maar
ook veel over het hoe en waarom van
dit werken in het landschap. Als dan
tijdens het riet maaien een ijsvogel
langs de oever komt scheren, is je
geluk compleet!
Zin om een keer mee te helpen en zo
kennis te maken met deze werkgroep?
Van begin oktober tot begin april gaan
we om de week een zaterdagochtend
aan de slag, meestal van 9.00 tot 12.30
uur, waarbij altijd gezorgd wordt

voor koffie/thee en wat lekkers voor
tijdens de pauze. Voor gereedschap
etc. wordt gezorgd, je hoeft alleen te
zorgen dat je warm gekleed bent en
stevige schoenen of laarzen aan hebt.
We werken ook vaak samen met andere IVN-werkgroepen, bijvoorbeeld
met de Scholenwerkgroep bij het
groener inrichten van schoolpleinen,
en met de Vogelwerkgroep tijdens
het onderhoud van het Vogeleiland in
de Arkervaart. Ook jongeren zijn van
harte welkom. Wij doen ook mee met
de Maatschappelijke stage.
De ochtenden worden veelal aangekondigd in de Nieuwsbrief en op
de website; leden van de werkgroep
ontvangen een week voorafgaand
aan een werkochtend persoonlijk een
e-mail met een omschrijving van de
activiteit en de locatie. Eén datum
staat al vast: op de eerste zaterdag van
november, dat is dit jaar dus 7 november, is de Landelijke Natuurwerkdag.
Interesse? Stuur een berichtje aan
Rien Loman, de coördinator van de
werkgroep Landschapsbeheer:
landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl,
dan houden we je op de hoogte van
onze activiteiten.
Werkgroep Landschapsbeheer
Rien Loman
Mocht u eigenaar zijn van een landschapselement dat dringend onderhoud nodig heeft, dan kunt u ons
uitnodigen om samen met u de klus
vakkundig te klaren.
Nijkerk Natuurlijk
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De Bibliotheek: meer dan alleen boeken!
Activiteiten
Boeken
Boek aan huis
Digitale Cursussen
Digitaal Spreekuur
E-books
Filmbieb
Groencafé
Luisterbieb
Muziekweb
Passend Lezen
Taalhuis
Workshops

GROEN
natuur

bloemen stekken
zaaien tuinieren
groene vingers
groencafé vogels
planten insecten

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

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

www.bibliotheeknijkerk.nl

www.bibliotheeknijkerk.nl
Hoevelaken - Nijkerk - Nijkerkerveen

Familiebedrijf sinds 1921

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

Vakmanschap - Service - Kwaliteit

Werkgroepen
Advertenties
Rien Loman
		

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

Boomfeest
Maarten Oosterkamp
		

06 - 28 84 94 40
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
Ruud Verhoef
en excursies		

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

Hoogstambrigade
Rien Loman
		

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

Kraam IVN-Nijkerk
Ruud Verhoef
		

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

Rien Loman
Landschapsbeheer
		

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

Natuurlijk Proeven
Elly Kuijt
		

06 - 22 23 28 68
ellykuijt1@solcon.nl

Natuurouders

Arjan van Slooten

natuurouders@ivn-nijkerk.nl

Nieuwsbrief

Herman van Dasselaar
en Jorieke Linnenkamp

pr@ivn-nijkerk.nl

Nijkerk Natuurlijk
Egbert Woudenberg
		

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

Planten

plantenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Arjan Kalee

Scholen
Ruud Verhoef
		

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

Vogels
Jan Wouda
		

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

Website
Ruud van Veenschoten
		

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

Nijkerk Natuurlijk
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Plein 15 - Nijkerk

