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Algemene informatie 
 
IVN (Instituut Voor Natuureducatie en 
duurzaamheid) is een landelijke organisatie 
met ongeveer 170 onderafdelingen, waarbij 
ruim twintigduizend vrijwilligers zich lokaal 
inzetten om jong en oud bij de natuur te 
betrekken. IVN wil de mensen de natuur 
van dichtbij laten beleven – op school, in 
een natuurgebied of in hun eigen buurt. 
  
Voor de regio Gouda, Krimpenerwaard, 
Reeuwijk en Bodegraven zetten de 
vrijwilligers zich daarvoor in door het 
organiseren van bv wandelingen, 
cursussen, excursies en lezingen en 
kinderactiviteiten. 
 
Als u ons werk wilt steunen kunt u kunt lid 
worden voor €  24,00 per jaar en u  
ontvangt dan de Inktzwam (2x per jaar) en 
circa 12 per jaar onze digitale nieuwsbrief. 
Daarnaast ontvangt u het landelijke blad 
“Mens en Natuur” (4x per jaar). U kunt u 
aanmelden via de website: 
https://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe  
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Van de Redactie 
 
Wist u dat 2022 het jaar van de 
vliegenzwam is? 
Ter ere van deze paddenstoel zijn er op 24 
september door het hele land excursies. 
 
Na twee jaar stilte waren er dit jaar weer 
volop activiteiten. Deze inktzwam staat er 
vol mee en niet eens alles is genoemd. Het 
voedselbos had bijvoorbeeld een open dag 
met hapjes en drankjes en daar kwamen 
heel wat bezoekers op af. 
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Van de bestuurstafel 
Ellen van de Zilver 
 

In de vorige Inktzwam vertelde Eric al dat ik mij beschikbaar gesteld had als 
voorzitter van de IVN IJssel en Gouwe. De verkiezingen waren tijdens de ALV 
die daarop volgde en jullie hebben mij inderdaad gekozen tot jullie voorzitter. 
Fijn dat jullie mij dit toevertrouwd hebben en ik heb er enorm veel zin in! 
Inmiddels is dat alweer ongeveer 100 dagen geleden. In mijn werk was het 
gebruikelijk dat een nieuwe leidinggevende na de eerste 100 dagen een visie 
gaf op wat hij of zij tegengekomen was, wat in hun beleving de sterke en 
zwakke punten van de afdeling waren en welke verbeterpunten hij of zij zagen 
voor de komende periode. We waren natuurlijk altijd benieuwd hiernaar, onder 
andere omdat dat een beeld gaf van wat voor leidinggevende we getroffen 
hadden. Dus wat het IVN IJssel en Gouwe betreft wil ik dit ook graag met jullie 
delen. 
 

Voor de ALV heb ik vooral kennis gemaakt met de verschillende werkgroepen. 
Ik kwam veel geïnspireerde mensen tegen die zich vol enthousiasme inzetten 
voor de activiteiten van het IVN. Na de ALV ben ik vooral gaan kennis maken 
met de organisaties om ons heen. Ik heb kennis gemaakt met de voorzitter 
van de KNNV; de voorzitter van IVN Woerden bezocht ik in het prachtige 
Brediuspark en op 16 april heb ik veel andere voorzitters gesproken op de 
landelijke IVN-bestuurdersdag in Amersfoort. Begin mei heb ik heerlijk een 
dagje in de omgeving van Delft en Rijswijk gefietst, de Papaver bezocht en het 
regionale IVN-kantoor in Rijswijk. Daar heb ik met 2 beroepskrachten 
gesproken over oa. een subsidieregeling, natuuractiviteiten in de regio en 

En op 5 maart was er een gruttoexcursie in het Weegje 
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voedselbosjes op schoolpleinen. Verder heb ik de afgelopen maanden 
gesproken met mensen van het ODMH, de Brede school en de gemeente.  
 

Natuurlijk is het ook zeker zo belangrijk om de actieve leden van onze 
vereniging te leren kennen. Met een aantal van hen heb ik een persoonlijk 
gesprek gehad. Onder het genot van een kopje koffie of thee vertelden zij mij 
wat zij deden voor het IVN, wat hen boeide, waardoor zij geïnspireerd waren 
en vooral: welke toekomst zij voor onze afdeling wensten. Mooie gesprekken, 
fijne gesprekken maar vooral ook hele informatieve gesprekken die mij input 
geven voor hoe ik samen met de overige bestuursleden sturing moet geven 
aan onze vereniging. Waar liggen goede kansen voor verdere ontwikkeling, 
waar liggen knelpunten die deze ontwikkeling tegen houden en die we dus we 
moeten oplossen. Deze gesprekken zijn erg waardevol en ik zal er voorlopig 
zeker mee doorgaan.  
 

De uitkomst voor al deze gesprekken en bezoeken is uiteraard niet in een 
paar woorden weer te geven, daarom in een volgende Inktzwam meer 
hierover. Ik ga ze eerst met mijn medebestuursleden bespreken om een 
keuze te maken in welke prioriteiten we stellen. Al staat er één ding bovenaan 
dat niemand zal verrassen: voor meer ontwikkeling en een robuustere 
vereniging hebben we meer actieve leden nodig. Niet alleen in het veld, maar 
ook in- of ter ondersteuning van het bestuur. Meer mensen verminderen de 
druk op de actieve vrijwilligers die we nu al hebben en die vaak al ontzettend 
veel doen. Vele handen maken licht werk. Het geeft inspiratie en meer 
mogelijkheden voor nieuwe activiteiten.  
 

We kunnen advertenties zetten, maar die leveren meestal niet zoveel reacties 
op: het zijn over het algemeen alleen de mensen die hier al langer over 
nadachten of al naar iets dergelijks op zoek waren die hierop reageren. 
Waardevol, maar vaak niet genoeg. Belangrijker voor de werving is dat alle 
leden van de vereniging dit uitdragen, meedenken, mensen benaderen 
waarvan zij denken dat die mee zouden willen helpen. Daarom hebben we 
ook jullie hiervoor nodig!  
 

Ook onder de niet-actieve leden van de vereniging zijn hopelijk nog mensen te 
vinden die de vereniging voor een kortere of langere tijd mee willen helpen 
verder ontwikkelen. Daarvoor zullen we ook mensen persoonlijk gaan 
benaderen. Vragen of ze kunnen meewerken, willen meewerken. Samen 
komen we een stuk verder en kunnen we de vereniging nog bloeiender maken 
met meer activiteiten en nieuwe activiteiten zoals voor schoolkinderen, 
jongeren en op meer plaatsen in de regio. Maar ook: de werkzaamheden 
meer verdelen zodat het niet op een paar schouders neerkomt. Ik hoop dit 
samen met jullie de komende jaren te bereiken!  
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Activiteiten 
 
Na twee stille jaren kunnen we eindelijk weer aan de slag. En het eerste half 
jaar zijn er tal van activiteiten geweest. Ook het komende half jaar kan u weer 
allerlei activiteiten tegemoet zien, als corona of een ander virus dat tenminste 
toelaat.  
 
Excursies 
Zaterdag 24 september van 10.00-12.00 – Wintergasten spotten in de Hoge 
Boezem nabij Haastrecht 
Oktober - Nacht van de nacht 
Tussen kerst en oud en nieuw - Eindejaarsplantentelling 
 
VLB 
Woensdagavond 10 en donderdagavond 18 augustus – Hooiavond 
De volgende werkdagen zijn alle op zaterdag en er wordt telkens om 9.00 uur 
verzameld: 
3 september  
24 september  
26 november 
17 december 
 
Scharrelkids en de Natuuracademie organiseren in het najaar ook nog een 
excursie respectievelijk korte cursus. Houd de website of de nieuwsbrief in de 
gaten voor de juiste datum en tijd. 
 
Voedselbos 
In het voedselbos wordt elke vrijdagochtend gewerkt. U bent dan welkom 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur. 
 

 
Raadpleeg voor meer informatie, verzamelpunten, aanmelden, 
nieuwe activiteiten  of eventuele wijzigingen onze website:  
https://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/activiteiten 
  

https://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/activiteiten
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Iedere vogel vliegt zoals hij gevleugeld is 
Ton van Rossum 
 
Wat maakt een vogel tot een vogel? Ze vliegen! Zijn er nog andere dieren die 
vliegen? Jazeker, vleermuizen  waarvan er 17 in Nederland voorkomende 
soorten zijn, vliegen ook. En vissen, “vliegende” vissen, ze overbruggen een 
afstand van 30-50 meter met een hoogte van 1,5 meter. Maar een vliegende 
vis vliegt eigenlijk niet, die glijdt door de lucht door middel van luchtdruk, ze 
klapperen ook niet met hun “vleugels”.  Als je het hebt over vliegende dieren 
denk je toch op de eerste plaats aan vogels. Ze vliegen heel wat af, zeker de 
trekvogels, die soms enorme afstanden afleggen. Onlangs vestigde een met 
een zender gevolgde grutto een officieus record door non-stop 12.200 
kilometer te vliegen van Alaska naar Nieuw Zeeland.                                                                                         
 
Vogels zijn te herkennen aan hun vliegen, de manier waarop ze hun vleugels 
bewegen. Een (geoefende) vogelaar herkent een vogel aan zijn vlucht. 
Bijvoorbeeld de blauwe reiger die zich met lome slagen door de lucht 
beweegt. Heel anders dan de ooievaar die zich met uitgespreide vleugels met 
behulp van de thermiek over grote afstand laat meevoeren. En neem nou de 
kievit, heel herkenbaar aan zijn “ronde” vleugels waarmee hij zich, ook 
kenmerkend, flapperend voortbeweegt. Of een specht die een golvende vlucht 
heeft door kort met zijn vleugels te bewegen en ze daarna even stil houdt 
waardoor hij licht daalt om vervolgens weer zijn vleugels te bewegen.  
 
Roofvogels zijn ook heel divers in hun vliegen. De bruine kiekendief die met 
omhoog gehouden vleugels in de vorm van een V over het riet wiekelt, in 
tegenstelling tot de buizerd die op de thermiek met brede vleugels cirkels 
beschrijft in de lucht op jacht naar een prooi, of de torenvalk die al “biddend” 
op één plaats in de lucht hangt speurend naar muizen. De kleinere 
zangvogels onderscheiden zich minder in hun vliegen. Al kan een geoefend 
oog het verschil wel zien tussen de vlucht van een koolmees (licht golvend) en 
een huismus (een rechte lijn). Ook in het vliegen zijn er opvallende vogels, 
zoals de gierzwaluw die altijd in de lucht is en nooit op de grond of een 
boomtak komt. Of de houtduif die met veel lawaai van klapperde vleugels uit 
het bos opvliegt en menig wandelaar een doodschrik bezorgde. Nog een 
voorbeeld, de veldleeuwerik die met trillende vleugels steeds hoger de lucht in 
vliegt tot je hem bijna niet meer ziet en zich dan naar beneden laat vallen tot 
vlak boven de grond om daarna zachtjes te landen; de graspieper, niet zo 
hoog vliegend, daalt daarentegen met gespreide vleugels als een parachutist 
terug naar de aarde. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ga zelf eens 
kijken hoe divers en eigen vogels vliegen, want iedere vogel vliegt zoals hij 
gevleugeld is. 
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Kinderexcursies Brede School 
Kitty van Wijnbergen 
 
Op maandagmiddag 9 en 16 mei verzorgden Lourien van der Hoek en ik twee 
kinderexcursies voor de Brede School. Dit soort excursies (voor kinderen en 
mensen in de zorg) doen we volgens ons nieuwe protocol altijd met twee 
gidsen.  
 
De opdracht van de Brede School voor alle kinderen luidde: bloemen 
verzamelen, thuis drogen en twee weken later meenemen en dan zou een 
tekendocent er samen met de kinderen mee aan de slag gaan. 
 
De eerste maandag was bestemd voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. De 
tweede maandag voor de groepen 6, 7 en 8. Er was echter een moeder, die 
vroeg of haar oudere dochter ook de eerste week deel mocht nemen, want zij 
was de week erna verhinderd. En natuurlijk doen we daar niet moeilijk over, 
als de groepsgrootte dat tenminste toelaat.  
 
We verzamelden bij de Smultuin in 
de Goudse Hout. Dat verloopt altijd 
wat chaotisch, doordat de scholen 
allemaal op een verschillend tijdstip 
uitgaan. De excursie stond gepland 
om half vier, maar dan worden er 
kinderen een kwartier eerder 
afgeleverd en de laatste kwam zelfs 
een kwartier te laat. In die wachttijd 
valt er genoeg te zien in de Smultuin. 
We vroegen de kinderen of ze de 
aardappels konden ontdekken en er 
zijn dan altijd wel een paar 
slimmeriken, die die plant zo 
herkennen. De cola plant wekte wat 
ongeloof op: “bestaat die echt?” “Ja, 
ga maar zoeken”. En na een tijdje 
heeft dan iemand het bordje ontdekt 
waar colaplant op staat. Hij ziet er 
echt anders uit dan ze verwacht 
hadden: er hangen geen blikjes of 
flesjes cola aan.                    Foto: Jan Spoel - boterbloem 

 
En dan begint de wandeling. Lourien stelt ons voor en vertelt wat de bedoeling 
is. We gaan als eerste naar de idylle tegenover de Smultuin. We vragen de 
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kinderen om de mooiste bloem te zoeken en op een kleedje neer te leggen. 
Gelukkig hebben Lourien en ik een bloemenkniptangetje meegenomen, want 
er moeten natuurlijk ook rietsigaren en gele lissen geplukt worden. Dan 
bespreken we waarom ze nu juist voor deze bloem gekozen hebben. Het 
leuke is, dat er natuurlijk geen foute antwoorden zijn en dat ieder kind wel wat 
anders opvalt: een mooie kleur, een raar blad, een aparte bloem, hij ruikt 
lekker, hij is zacht of juist ruw, hij is zo klein of zo groot.  
 
Als ieder kind zijn of haar zegje heeft kunnen doen, lopen we verder richting 
de Heemtuin Goudse Hout. Onderweg kijken we niet alleen naar de bloemen, 
maar ook naar de watervogels. We laten drie paardenbloemen zien en vragen 
hoeveel bloemen we in onze hand hebben en iedereen roept: drieee!! Op een 
kind na, hij is duidelijk erg geïnteresseerd in de natuur en weet er ook heel 
veel van: “nee joh, dat zijn er heel erg veel”. En hij vertelt dat ieder geel 
blaadje een bloemetje is. De kinderen kijken ongelovig, maar dat klopt toch 
echt. Nog even wat paardenbloemenpluis wegblazen en weer door. De 
veertjes, die we onderweg vinden, gaan ook in de zak of tas. 
 
Aan het einde van het paadje staat Sjaak ons op te wachten. Hij vertelt over 
de nestkastjes, die aan de bomen hangen. De kinderen willen weten waarom 
er nummers op staan. En als we vragen naar de versteviging om de 
invliegopeningen, dan krijgen we weer leuke antwoorden: “dat ziet er mooier 
uit”, “dan lijkt het meer op een boom”, ‘’dat vinden de vogels fijn”. Sjaak legt 
uit, dat iedere vogelsoort een andere grootte van invliegopening heeft en dat 
spechten die openingen groter maken om er zelf in te kunnen en dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Hij laat plaatjes en foto’s zien van de vogels, die 
in de nestkastjes broeden.  En dan is het alweer tijd om terug te gaan. “Gaan 
we nu al terug”? “We zijn pas net weg”. 
 
We staan op de terugweg nog even stil bij het fluitenkruid. Waarom zou dat zo 
heten? Omdat de wind erdoorheen fluit? We leggen uit hoe je van de stengels 
fluitjes kunt maken. We hebben er vooraf al een aantal gemaakt en delen ze 
uit. Luid toeterend komen we weer bij de ouders terug, die even bedenkelijk 
kijken bij al dat getoeter. Ach, morgen zijn de fluitjes verdroogd en doen ze het 
niet meer. We krijgen veel vragen over hoe die bloemen nou gedroogd 
moeten worden. Een paar velletjes keuken- of toiletpapier, daar de bloem 
tussenleggen en een gewicht er bovenop, bijvoorbeeld een paar boeken. 
Onze wijsneus zegt: “een bloemenpers gaat veel beter”. En daar heeft hij 
natuurlijk helemaal gelijk in. 
 
Heerlijk zo’n wandeling met kinderen. Volgend jaar weer! 
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Natuur in de zorg 
Kitty van Wijnbergen 
 

De werkgroep natuur in de zorg verzorgt excursies voor dementerenden (en 
dat zijn niet alleen ouderen). Op dit moment doet de werkgroep dit alleen voor 
de Prinsenhof, hoewel er ook aanvragen liggen voor andere 
verzorgingstehuizen. Deze moeten we helaas afwijzen door gebrek aan 
menskracht. Vindt u het leuk om een keertje mee te lopen of wilt u ook 
vrijwilliger worden, meldt u dan aan via redactie@ivn-ijsselengouwe.nl 
 

Iedere maand gaan we met een aantal mensen op stap, de ene maand op 
woensdagochtend en de andere maand op donderdagochtend. De 
samenstelling van de groep is iedere keer anders en wijzigt tot op het moment 
dat we vertrekken. De ene keer gaan er 6 mensen mee, de andere keer wel 
10. Al gelang naar de groepsgrootte lopen er altijd een of meerdere 
begeleiders van het verzorgingstehuis mee. 
 

23 juni was de laatste wandeling onder leiding van Lourien en Kitty en Ellen – 
onze nieuwe voorzitter- liep ook mee. Het vertrek is altijd even hectisch, want 
op het laatste moment is er altijd wel iemand, die er toch geen zin in heeft of 
zich verslapen heeft of die bij nader inzien toch wèl wil meegaan. De 
medewerkers van het tehuis moeten dan de kaartjes van de groepen weer 
wisselen, zodat ze goed oog houden op wie waar is. Er moeten jassen 
aangetrokken worden of, zoals dit keer, juist niet. Maar uiteindelijk gaan we op 
pad. 
 
Lourien begon met een rustmoment pal voor de voordeur. Even voorstellen: 
wie is wie en wat gaan we doen en wat is IVN nou, want dat staat op onze 
rugzakjes of hesjes. Heel kort uitleggen wat de bedoeling is – we gaan lekker 
van onze buitenwandeling genieten en van het zonnetje. Omdat het zo warm 
is (29 graden), zullen we dit keer wat vaker de schaduw opzoeken. Zodra we 
de eerste bocht omslaan, al na zo’n 25 meter, staan we al stil voor een klein 
grasveldje. Er bloeit van alles, zoals witte klaver, hopklaver en madeliefjes. 
Vaak weten mensen nog wel de namen of wat we als kind deden met de 
bloemetjes. Zo komen er allerlei leuke dingen naar voren. Wist u bijvoorbeeld 
dat witte klaver ook schapenbloemen genoemd worden en madeliefjes 
meizoentjes? Of dat zowel jongens als meisjes van madeliefjes een ketting 
maakten voor in hun haar? 
 
We lopen verder en nog geen 10 meter verderop staan er bloeiende plantjes 
tussen de tegels. ‘’Kijk nou eens, wat is dat nou’’? ‘’Akkerkers’’. ‘’Wat mooi en 
dat staat zo maar hier! Goh vroeger moesten we alles tussen de tegels 
uithalen en kijk nou eens hoe mooi dat eigenlijk is’’. Het zebrapad is altijd 
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spannend. Sommige mensen lopen snel, ander niet en sommigen staan 
gewoon nog naar de wegplantjes te kijken. Het verkeer wil soms gewoon 
doorrazen, nog net even voorlangs of vlak erachter langs. Haast, haast, haast! 
Fietsers willen zelfs tussen de groep door. En dan door naar het Heempad, 
dat er iedere maand weer net even anders uit ziet doordat er telkens weer 
andere planten bloeien. 
 

Dit keer hebben we allemaal elastiekjes om een stok gebonden en daar 
steken we de bloemen tussen, die we gezien hebben onderweg. De vraag is 
dan ook aan de mensen om goed uit te kijken of ze iets zien bloeien, dat ze op 
de stok willen hebben – zwanenbloemen en orchideetjes en dergelijke laten 
we natuurlijk staan. We ruiken en voelen aan bloemen en blaadjes. Proeven 
doen we niet, maar we vertellen wel dat sommige planten eetbaar zijn en dan 
horen we dat ook vroeger soms bloemetjes door een salade gemengd werden 
en welke dat waren. Niet iets van alleen de laatste tijd dus.  
 
We kijken natuurlijk niet alleen naar plantjes, we proberen ook aan andere 
dingen aandacht te schenken. Het gras is pas gemaaid en wordt in 
kruiwagens afgevoerd. Er is nu een doorkijkje naar een klein weitje met 
daarop wat geitjes en kippen en wat kuikentjes. Even kijken – zo leuk, dat 
jonge grut. Er zit een houtduif te poseren in het gemaaide gras en er wordt 
gevraagd wat dat nou voor vogel is met die halsketting (de witte halsvlek) om. 
Aan de andere kant van het Heempad 
genieten we van het uitzicht over de 
Bloemendaalse weg en vragen we ons af 
wat er nou toch voor werk aan de gang is 
aan de overkant – een hoop stof en lawaai. 
 
Er wordt heel wat afgebabbeld en we 
verbazen ons weer over wat de mensen 
nog allemaal weten. We genieten, daar 
doen we het voor! Maar het is al weer tijd 
om terug te gaan. Het eten staat klaar voor 
de bewoners. We worden uitgebreid 
bedankt. Een bewoner zegt: ‘’ik loop hier 
iedere dag, maar ik heb nog nooit zo veel 
moois gezien’’. ‘’Wat mooi’’. Als ik vraag of 
hij genoeg heeft kunnen bewonderen, zegt 
een ander: ‘’niet alleen bewondering, maar 
ook verwondering’’. En weer iemand anders 
zegt: “het was zo leuk maar ook zo                                   
leerzaam”.           Foto: Kitty van Wijnbergen 
 
Ik kijk uit naar de volgende keer.    
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Jubileumfeest IVN IJssel en Gouwe 
Ellen van de Zilver 
 
Op 15 mei hebben we ons 40 (+1) jarig jubileumfeest gevierd in de Papaver in 
Delft. Dit is een duurzaamheidscentrum aan de rand van het Heempark aan 
de oostkant van Delft en het ligt pal naast het Delftse Hout en het op 
loopafstand gelegen De Balij en Bieslandse Bos, ook wel Krekengebied 
genoemd.  
 
Het was een prachtige zonnige dag en er waren 25 IVN-ers gekomen om met 
elkaar dit jubileum te vieren. Na het welkom stond Ellen stil bij de 40 jaar die 
voorbij zijn gegaan. Aanvankelijk is IVN IJssel en Gouwe begonnen met de 
werkgroep het VLB, maar door de jaren heen zijn we uitgebreid met veel 
verschillende activiteiten en werkgroepen, waarvan er inmiddels ook weer een 
aantal verdwenen zijn om soms weer in een ander jasje te herstarten.   
 
Vervolgens hebben we een wandeling gemaakt door het Heempark, een 
combinatie van een heemtuin en arboretum. Bij de inrichting van de Heemtuin 
vanaf 1966 heeft men doelbewust gekozen voor het maken van verschillende 
landschapstypen, ter compensatie van de toen al oprukkende verstedelijking. 
Zo is er bijvoorbeeld een met zand verschraalde berm, een veenplaat en een 
met kalk verrijkt bosgedeelte. In de verschillende landschapstypen zijn hier 
veel traditionele bomen maar ook exotische bomen aangeplant. Daarnaast 
werden planten die van nature voorkomen of voorkwamen geplant. Veel 
voorjaarsbloemen zoals 
de Echte Koekoeksbloem, 
de Rietorchis en de 
Boshyacint stonden in 
bloei. De meeste bomen 
stonden alweer in het blad 
en er waren tal van vogels 
te horen. 
 
Terug in De Papaver 
hebben we Ton van 
Rossum uitgebreid in het 
zonnetje gezet. Hij heeft 
als voorzitter, 
excursieleider en vanuit 
diverse andere functies 
ontzettend veel voor onze                      
vereniging gedaan.                                                                 Foto: Pim Bolsterlee 
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In Coronatijd is hij afgetreden als 
voorzitter, reden waarom we hier 
nu pas uitgebreid bij stil staan en 
hem wilden bedanken voor zijn 
altijd energieke en inspirerende 
inzet. In iedere Inktzwam was 
een Mijmering van  Ton te lezen 
over de dingen die hem zoal 
bezig hielden. Al deze 
mijmeringen heeft Kitty 
gebundeld in een boekje waarvan 
het eerste exemplaar deze dag 
aan Ton uitgereikt is. (Alle leden 
die niet bij deze dag aanwezig 
waren krijgen dit alsnog 
toegezonden). Daarnaast hebben 
we Ton als bedankje naast een 
bos bloemen een 
erelidmaatschap van onze  

Foto: Pim Bolsterlee                                          vereniging aangeboden.  
 
Na een lekker lunch hebben de meeste 
aanwezigen onder leiding  van IJsbrand 
nog een wandeling gemaakt naar de 
oeverzwaluwen in het nabijgelegen 
Krekengebied. De oeverzwaluw is een niet 
zo algemene vogel, maar in de muur waren 
de oeverzwaluwen druk bezig met broeden 
en goed te zien, met verrekijker. In het 
plasje ernaast was een paartje Kluten aan 
het ‘ruziën’ met een groep koeien. In het 
Krekengebied liepen we een rondje rondom 
het lager gelegen drassige middenterrein. 
Het terrein is min of meer toevallig ontstaan 
als natuurgebied omdat door de lage natte 
bodem het niet geschikt was voor 
landbouw of veeteelt. Ook hier waren de 
vogels druk aan zingen.                                                Foto: Kitty van Wijnbergen 
 

Men had niet verwacht, dat er zo’n bijzondere natuur zo dicht tegen Delft aan 
is te vinden.  
 

Het was een prachtige en feestelijke dag.          
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Vacature 
 
 
We zoeken een coördinator werkgroep Publiciteit (PR&Communicatie) 
Heb je ervaring met PR en Communicatie en affiniteit met IVN? Dan is deze 
functie voor jou! 
 

IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond 
én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, 
projecten en campagnes. Zelf leren en doen staat altijd centraal, onder 
begeleiding van onze gidsen en vrijwilligers.  
 

Onze activiteiten trekken veel bezoekers. Wij zouden daarom in de toekomst 
onze activiteiten graag uitbreiden, zowel in Gouda als in de omgeving 
(Bodegraven/Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard). Om dit te bereiken 
hebben wij onder andere goede publiciteit nodig. Wij hebben een PR-
werkgroep die dit verzorgt. Zij verzorgt de publiciteit rondom onze activiteiten, 
bemensen kraampjes op diverse markten, verzorgt de nieuwsbrief, de website 
en facebook. 
 

De huidige coördinator van de PR-werkgroep heeft  aangegeven haar functie 
neer te willen leggen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe coördinator 
voor onze PR-werkgroep. 
 

De rol van de coördinator PR: 

• Voor de coördinator staan samenwerking en communicatie centraal. 
In overleg met de werkgroep worden de taken verdeeld en hij/zij is de 
verbindende schakel met het bestuur. Daarbij denkt hij/zij actief mee 
met het bestuur over: de publiciteit rondom de activiteiten 

• de inzet van PR als middel ter ondersteuning van de groei van de 
vereniging en haar activiteiten 

 

De coördinator heeft, naast het bestuur, veel contacten met vrijwilligers, 
collega-coördinatoren van andere werkgroepen en andere afdelingen in de 
regio. 
 
Wij zoeken iemand die…. 
….affiniteit heeft met natuur en duurzaamheid en samen met ons mee wil 
werken aan de groei van de vereniging. 
 
Je bent iemand die energie krijgt van samenwerking met anderen, je bent 
actief en je pakt de dingen op die gedaan moeten worden. Daarnaast weet je 
anderen te stimuleren en te ondersteunen in hun taak. Je streeft ernaar om 
samen met de leden van de werkgroep de berichten op pakkende wijze te 
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brengen. Je gaat graag met het bestuur de uitdaging aan de activiteiten van  
de vereniging verder uit te rollen over de regio om daarmee steeds meer 
inwoners van deze streek te informeren en enthousiast te maken voor de 
natuur. 
 
Lijkt het je leuk om onze vereniging op deze wijze te steunen, of wil je meer 
informatie, neem dan contact op met onze voorzitter Ellen van de Zilver 
(voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl). 
 
Sluit bovenstaande vacature minder goed aan bij jouw wensen, maar zou je 
wel in een andere rol een bijdrage willen leveren aan IVN, aarzel dan niet om 
ook in dat geval contact op te nemen. 
We horen graag van je! 

 
 
Vaarexcursie 

                                                                           
 
Op 10 juni organiseerde het 
VLB een vaarexcursie 
uitsluitend voor leden. Het 
was heel interessant om te 
zien en te horen hoe het 
VLB de natuur op diverse 
eilandjes in het Reeuwijks 
Plassengebied probeert te 
behouden of te herstellen. 
Ook was er een gezellige 
nazit, waar onder het genot 
van een hapje en een 
drankje nog even verder 
gebabbeld werd.  
  
Foto: Piet van Pruissen 

 
 
 
 
 
Oplossing  woordzoeker: strandlopers 

mailto:voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl
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Slootjesdag Goudse Hout 
Scharrelkidsdames, Michelle, Tineke, Clara 

 
Eindelijk kon Scharrelkids 
weer aanhaken bij de 
landelijke Slootjesdagen! 
Op zondagmiddag 12 juni 
kwamen er in totaal zo'n 40 
kinderen met hun ouders 
naar de sloot naast de 
Heemtuin in de Goudse 
Hout.  
De schepnetjes stonden al 
klaar maar veel kinderen 
hadden ook hun eigen 
schepnet mee.  
 
Na een korte uitleg en 
meting met de Secchischijf                                                   Foto: Clara Goedhart 
om de helderheid en de waterdiepte te bepalen gingen de kinderen 
enthousiast aan de slag. Ook de ouders hadden er lol in. Wat werd er veel 
opgevist! Een prachtig groen klein kikkertje, diverse rivierkreeften, libelle 
larves en juffer larves, kokerjuffers, zoetwaterpissebedden, een 
zoetwatermossel, heel veel watervlooien, schrijvertjes, talrijke 
bootsmannetjes, poelslakjes en posthoornslakjes. En ook een aantal visjes.  
Sommige exemplaren waren nog lastig te herkennen. Die bewogen zich zo 
snel dat je de details niet kon waarnemen. Dan werden de diertjes in een 
loeppotje gevangen zodat we ze goed konden bestuderen en met de boekjes 
die we mee hadden verder konden determineren. 
 
Op de zoekkaart die elk kind kreeg konden ze noteren wat ze allemaal 
vonden. Vooral de heel jonge kinderen gebruikten de zoekkaart als een soort 
verlanglijst: “Nu wil ik die en die nog vinden!”. Na afloop kregen de kinderen 
een Slootjeszoekerdiploma mee naar huis. En een mooie knutselplaat om een 
libelle te maken. De dames van de Scharrelkids hebben na afloop alle 
waarnemingen ingevoerd bij Waarnemingen.nl en Waterdiertjes.nl 
 
We kijken weer terug op een leuke en leerzame middag!  
 
Lijkt het je leuk om ook eens mee te helpen bij de activiteiten van 
Scharrelkids? Mail dan naar scharrelkids@ivn-ijsselengouwe.nl 

mailto:scharrelkids@ivn-ijsselengouwe.nl
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Stinzenplanten 
 
Op zondagmiddag (10 april) 
hebben Lourien van der Hoek 
en Kitty van Wijnbergen twee 
excursies stinzenplanten 
gelopen aan het Heempad in 
Gouda.  
Het was prachtig weer en er 
waren héél veel bloemen. Het 
was echt genieten!  
 
Foto’s: Jan Spoel 
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Proef het voorjaar met de Scharrelkids 
Tineke, Clara en Michelle van de Scharrelkids 
 
Op zondag 24 april organiseerde Scharrelkids Gouda weer een erg leuke 
lente activiteit. “Proef het voorjaar” was het thema. Met 7 ouders en 10 
kinderen verzamelden we ons bij het Voedselbos vlakbij de Willemskade. Er 
waren veel meer aanmeldingen geweest, maar omdat het Voedselbos toch 
een kwetsbaar stukje natuur is, kon er maar een beperkt aantal kinderen 
mee.  

 

Al lopend door een weiland vol met paardenbloemen en madeliefjes bereikten 
we het toegangshek van het Voedselbos, waar vrijwilliger David ons al stond 
op te wachten. Hij vertelde ons over de dieren en planten in dit bosje. 
Afgelopen tijd hebben Staartmees, Ringslang, Egel, Groene Specht, Bruine 
Kikker, Zilverreiger, Wilde Eend en Krakeend het Voedselbos bezocht. Hij 
vertelde ook interessante dingen over de eetbaarheid van planten, 
boomblaadjes en zelfs het sap van de berkenboom. Dat blijkt als een soort 
frisdrank gedronken te kunnen worden!  

 

Aan de hand van plaatjes van de planten waar we soep en kruidenboter van 
wilden maken gingen de kinderen op zoek. Wat ze vonden werd in papieren 
zakken verzameld. Er stond Brandnetelsoep voor de hele groep op het menu 
dus we moesten ook héél veel brandnetels plukken. Maar hoe doe je dat 
zonder geprikt te worden?! Met tuinhandschoenen en instructies gingen de 
kinderen enthousiast aan de slag. We konden niet alle plantjes vinden. Zo was 
de Daslook al door de eenden opgevreten! En Smalle Weegbree was ook in 
geen velden of wegen te bekennen. Toch kwamen de kinderen met heel veel 
lekkers terug: Hondsdraf, 
Dovenetel Kleefkruid, Madelief, 
Paardenbloem, Look zonder 
Look, Fluitenkruid, 
Pinksterbloem en Koolzaad. 

 

Terwijl een deel van de kinderen 
met schaar en vijzel in de weer 
gingen de plantjes klein te 
maken om door de boter te 
roeren, gingen andere kinderen 
aan de slag met vlechten van 
een schuilhut van wilgentenen 
en plukken van riet dat overal 
doorheen groeit en regelmatig “getrokken” moet worden.            Foto: Jan Spoel 
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Intussen kringelden heerlijke geuren van gebakken uitjes en knoflook door het 
Voedselbos en werden in een giga-grote pan de brandnetels, kleefkruid en 
hondsdraf gesmoord tot een heerlijk soepje. Voor wat extra smaak hebben we 
nog wat vega bouillonblokjes toegevoegd. Sommige kinderen vonden het wel 
een beetje eng om de brandnetelsoep te proeven. Zou dat niet heel erg 
prikken in je mond?  

 

Het meegebrachte stokbrood werd vakkundig gesneden en besmeerd met 
kruidenboter naar keuze: één met bladgroen van Daslook (meegebracht van 
elders), Hondsdraf, Kleefkruid en Look zonder look en één met de bloemetjes 
van de Paardenbloem, Pinksterbloem, Madelief,  Hondsdraf een enkel 
Koolzaadje en de Daslook.     

Er werd gesmuld (ook door de ouders) van deze natuurlijke proeverij! Alles 
ging schoon op.  

 

We kijken terug op een erg leuke middag. Foto’s zijn terug te zien op onze 
IVN site. 
Met dank aan de medewerking van de vrijwilligers van het Voedselbos en 
onze fotograaf. 
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Woordzoeker  
 
 
Er is weer een puzzel voor u gemaakt en ik hoop dat u er veel plezier aan 
beleeft. Bij goede invulling zijn er een aantal vakjes over, die u niet 
weggestreept hebt. Zet de letters van deze vakjes achter elkaar en u vindt de 
oplossing. De oplossing staat ook op pagina 17. 
 
 
 
Aasgier 
Alk 
Baltsen 
Buidelmees 
Dons 
Duik 
Dwerglijster 
Fitis  
Fregatvogel 
Gaai  
Gans 
Jan van Gent 
Haan 
Halsbandparkiet 
Havik 
Heggenmus 
IJsvogel 
Insecten 
Kip 
Koolmees 
Koppeltje 
Kraai 
Kwartel 
Laplanduil  
Lied 
Meerkoet  

Nachtegaal 
Nestje 
Nestkastjes 
Nonnetje  
Oehoe 
Roek 
Roep  
Savannearend 
Schuwe 
Smient 
Snip 
Spotvogel 
Tapuit 
Tjiftjaf 
Toppers 
Tuin 
Valk  
Veer 
Veren 
Vink 
Visdiefje  
Vogelkijkhutten 
Watervogels 
Woestijnvink 
Zaden 
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T  N  E  I  M  S  F  R  E  G  A  T  V  O  G  E  L  

 

N  V  I  S  D  I  E  F  J  E  K  I  V  A  H  E  N 

 

E  S  O  T  F  A  J  T  F  I  J  T  R  A  E  O  E 

 

S  L  E  G  O  V  R  E  T  A  W  T  L  A  G  H  T 

 

T  K  A  L  E  G  O  V  T  O  P  S  S  A  G  E  C 

 

K  O  P  P  E  L  T  J  E  N  B  E  A  E  E  O  E  

 

A  O  P  D  L  D  K  S  I  A  P  I  O  J  N  L  S 

 

S  L  V  P  E  A  Ĳ  Ĳ  N  A  R  U  A  R  M  A  N 

 

T  M  A  I  E  N  N  D  K  E  A  N  I  E  U  A  I 

 

J  E  L  R  V  R  P  D  T  H  V  R  E  T  S  G  L 

 

E  E  K  I  O  A  S  S  U  A  U  R  K  L  E  E  E 

 

S  S  N  F  R  N  Ĳ  T  N  I  K  T  B  J  R  T  T 

 

O  K  N  K  I  L  S  G  U  O  L  A  T  E  N  H  R 

 

V  D  I  E  G  T  E  P  E  I  L  E  I  E  S  C  A 

 

K  E  O  R  R  N  I  T  E  T  N  G  D  N  N  A  W 

 

T  E  E  N  T  E  K  S  S  N  S  A  A  V  I  N  K 

 

R  W  O  R  S  L  V  E  O  A  Z  G  A  S  P  I  K 

 

D  N  E  R  A  E  N  N  A  V  A  S  C  H  U  W  E 

 

L  E  G  O  V  S  Ĳ  S  E  E  M  L  E  D  I  U  B   
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Velt: Samen eco actief 
 

Velt https://velt.nu/ (Vereniging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren) is de vereniging voor iedereen die 
milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. We 
promoten gezond leven op het ritme van de seizoenen, én 
dit met respect voor de natuur.  
 

In Vlaanderen en Nederland tellen we ruim 22.000 leden en 180 afdelingen. In 
januari 2022 hebben acht enthousiaste leden de afdeling Velt Groene Hart 
opgericht. Met activiteiten, publicaties en samenwerkingen willen we bijdragen 
aan de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. 
 

Zelf gezonde groenten kweken? Bij Velt ontdek je hoe je dat doet, zodat je 
lekker geniet van je verse oogst en hoe je die klaarmaakt. Creëer je liever een 
verrassende ecologische tuin die een bron van verwondering is en een thuis 
voor wilde dieren en planten? Ook dat kan. 
 

Tal van publicaties en voorlichting én ons boeiend ledentijdschrift Seizoenen 
maken je wegwijs om bewust en ecologisch te leven. En dankzij je steun help 
je ons om samen werk te maken van een milieuvriendelijke wereld zonder 
pesticiden. Onze boeken zijn hier te vinden: https://winkel.velt.nu 
 

Waarom Velt Groene Hart? 
Door een afdeling Groene Hart op te zetten kunnen mensen met een 
interesse in ecologisch leven en tuinieren beter verbinden. Evenementen 
kunnen gegeven worden in de buurt waardoor de drempel lager is om deze te 
volgen. Bij de organisatie van deze activiteiten werken we graag samen met 
organisaties zoals IVN.  
 

Meer weten over Velt en de activiteiten van Velt Groene Hart: www.velt.nu 
www.facebook.com/Velt-Groene-Hart-103855845531696 

   
Wist u dat….   
…er alleen op de Zuidpool géén muggen voorkomen? 
…muggenvrouwtjes over het vermogen beschikken om een broedplaats uit te 
zoeken, die nog in ieder geval een dag of 10 water bevat, zodat de larven niet 
door droogte dood zullen gaan? 
…koolzuurgas onze aanwezigheid voor muggen verraadt over een afstand 
van circa 15 meter? 
…de tijgermug meer dan 20 verschillende virussen kan overbrengen op de 
mens, waaronder gele koorts en dengé? 
Bovenstaande komt uit: De Mug door Bart Knols 
  

https://velt.nu/
https://winkel.velt.nu/
http://www.velt.nu/
http://www.facebook.com/Velt-Groene-Hart-103855845531696/
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Werkgroepen 
 
 
Onze werkgroepen kunnen altijd versterking gebruiken. Dat kan voor enkele 
uren per jaar zijn of elke maand. U kunt er net zoveel tijd in steken als u wil. 
Het gaat erom, dat u er plezier in hebt om dit vrijwilligerswerk te doen. Vooral 
de twee werkgroepen in oprichting – duurzaamheid en scholen – kunnen extra 
mensen goed gebruiken. Meld u aan bij voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl. 
 

- VLB  
Vrijwillig Landschaps Beheer verzorgt het onderhoud van een aantal 
natuurgebiedjes in het Reeuwijks plassengebied 
Coördinator: Theo Nering Bögel 

- Scharrelkids  
organiseert op dit moment 4x per jaar een kinderactiviteit, zoals bijv. 
slootjesdagen en paddestoelenexcursie.  
Coördinator: Tineke Kelderman 

- Natuur in de Zorg  
verzorgt iedere maand een excursie voor dementerenden  
Coördinator: Lourien van der Hoek 

- Natuuracademie Reeuwijkse Plassen organiseert korte cursussen 
met bijbehorende excursies 

Coördinator: Marlou Min 
- Tuinambassadeurs  

dit is een werkgroep samen met de KNNV 
Coördinator: Christa Schutte 

- Excursies, cursussen en lezingen 
Coördinator: IJsbrand Swart 

- Publiciteit (PR, communicatie)   
Deze werkgroep verzorgt de website, nieuwsbrieven, facebook, Inktzwam, 
folders, foto’s etc.  
Coördinator: afgetreden Kitty van Wijnbergen, nog geen vervanger 

- Voedselbos Goudse Hout  
heeft 3 coördinatoren, die de taken onder zich verdeeld hebben 
Coördinatoren: Katja Vermeulen, Gerard Voskuilen en David Gast 

- In oprichting: Duurzaamheid  
deze werkgroep kan van start gaan, zodra we voldoende werkgroepleden 
hebben. Tot die tijd pakt het bestuur incidenteel acties op. 

- In oprichting: Scholen  
op aanvraag verzorgen we momenteel incidenteel een excursie. Dit jaar twee 
voor de Brede School met respectievelijk 15 en 8 deelnemers. 
  

mailto:voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl
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