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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, lezingen en 
kinderactiviteiten. 
 
Als u ons werk wilt steunen, kunt u  
lid worden voor €  25,00 per jaar en 
u  ontvangt dan de Inktzwam (2x 
per jaar) en circa 12x 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  

 
© Niets uit deze uitgave mag 
zonder voorafgaande toestemming 
van de auteur,  fotograaf of 
tekenaar gepubliceerd worden 

 

Kopij vóór 
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Het bestuur wenst alle leden 

van IVN IJssel en Gouwe  

een gezond en groen 2023! 

 
 

Met dank aan iedereen  

die zich in 2022 heeft ingezet  

voor de activiteiten van  

onze vereniging! 
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Van de redactie 
 
Eindelijk gonst het weer van de activiteiten binnen IVN IJssel en Gouwe. De 
corona lockdowns liggen weer achter ons en dit jaar konden we langzaam 
maar zeker weer van alles opstarten. En daarom ligt er nu een dikke Inktzwam 
bij u in de brievenbus.  
 
Puzzel 
Helaas zijn er bij het overnemen van de woordzoeker een paar foutjes in de 
puzzel uit Inktzwam 130 geslopen, waardoor deze niet opgelost kon worden. 
Mijn excuses daarvoor. Hopelijk maak ik in de toekomst deze frustrerende 
fouten niet meer. 
 
Donatie 
Naar aanleiding van onze jubileumuitgave “Mijmeringen” van Ton van Rossum 
ontving ik een leuk kaartje van de Heer Witkamp. Hij wilde een donatie doen.  
Daarom ging ik op 8 augustus 2022 naar hem toe. Deze zeer vitale (zowel 
fysiek als psychisch), inmiddels 101-jarige!, heeft na zijn pensionering, zo’n 35 
jaar geleden, een aantal jaar met het VLB meegewerkt. Hij vertelde, dat hij 
van John van Gemeren zeer veel over de natuur geleerd heeft, met name 
over vogels en vogelgeluiden. Vandaar dat hij destijds een vogelkijker 
aangeschafte en die doneerde hij nu, samen met zijn Petersons vogelboekje, 
aan IVN IJssel en Gouwe. 
Dhr. Witkamp vertelde van een VLB-actie, nadat de gemeente wallekanten 
met grond had opgehoogd. Daarbij had de gemeente de zeldzame Spaanse 
Ruiter ook onder de grond bedolven. Het VLB kon toen een bakfiets van de 
gemeente lenen en de grond weer afgraven en elders langs de wal storten. 
Mijnheer Witkamp hartelijk dank voor het leuke gesprek en uw vogelkijker en 
vogelgids. We zullen er goed gebruik van maken en wie weet maken we er 
ook weer iemand enthousiast mee voor de vogels. 
 
2023 is door SOVON en de 
vogelbescherming uitgeroepen tot het 
jaar van de scholekster, omdat het niet 
goed gaat met deze vogelsoort, net als 
met de grutto en de kievit. Vergeleken 
met de andere weidevogels heeft de 
scholekster zelfs nog meer problemen.  
 
De nationale tuinvogeltelling komt er 
weer aan en wel op 27, 28 en 29 
februari. Doet u ook (weer) mee? Meld 
u dan aan via tuinvogeltelling.nl . 
               Tekening: Noralie Kortbeek 
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Van de bestuurstafel 
Ellen van de Zilver 
 
In de Inktzwam van een jaar geleden beschreven we dat het bestuur in 2022 
aan de slag zouden gaan met het versterken van de vereniging. Aan de ene 
kant door het werven van meer actieve leden en vrijwilligers, aan de andere 
kant door het aanscherpen van het beleid. Dat klinkt zwaar, maar het gaat er 
vooral om dat we kijken waar we de afspraken rondom veiligheid en het reilen 
en zeilen van de organisatie moeten versterken. Onder voorzitterschap van 
onze vorige voorzitter Ton is de vereniging fors gegroeid en zijn er veel 
activiteiten bij gekomen. Nu is het tijd om dat alles stevig te borgen, zodat het 
niet als een kaartenhuis weer in elkaar zakt als de centrale figuren daarin 
opstappen.  
 
In de eerste maanden van mijn voorzitterschap heb ik een aantal mensen 
binnen en buiten de organisatie gesproken om de vereniging beter te leren 
kennen. Daaruit kwamen tevens een aantal zaken naar voren die goed zijn 
om op te pakken. Deze punten heb ik met het bestuur besproken en omdat je 
niet alles tegelijk kunt doen hebben we daar een fasering aangebracht.  
 
Méér actieve leden en vrijwilligers 
Het eerste punt waar we aandacht aan wilden besteden was het vergroten 
van het aantal actieve leden en vrijwilligers. Actieve leden zijn IVN-lid en 
organisatorisch of faciliterend actief binnen de vereniging, vrijwilligers zijn 
(geen) lid en werken mee in een van de werkgroepen, die we hebben, zoals 
bv. VLB of het Voedselbos.  
Elders in deze Inktzwam schrijf ik over de Expeditie Nieuwe Gezichten, 
waarmee we meer leden willen uitnodigen actief te worden binnen de 
vereniging en tevens meer actieve leden van buiten willen vinden om met 
elkaar de vereniging te versterken.  
 
Nieuwe activiteiten 
Een punt dat we op middellange termijn willen oppakken is het opzetten van 
nieuwe activiteiten voor jongeren. Ook willen we, waar de kans zich voordoet, 
activiteiten opzetten in werkgebieden waar we weinig of nog niet actief zijn, 
zoals de Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Op 
langere termijn zouden we ook graag iets doen met natuur en voedselbosjes 
bij scholen. Maar ook hier geldt: als we eerder de kans krijgen om hier soepel 
op in te spelen, grijpen we die kans zeker aan.  
 
Kom je buiten spelen? 
We hebben van de gemeente Gouda, in aanvulling op provinciale gelden, 
subsidie gekregen voor het traject ‘Kom je buiten spelen’. Hiervoor 
organiseren we, samen met de Ecokids en de Brede School, een aantal 
bijeenkomsten om kinderen uit versteende buurten te stimuleren meer buiten 
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te gaan spelen. Dit traject start in het voorjaar en zal in 3 wijken in Gouda 
aangeboden worden. We hopen hier jaarlijks middelen voor te kunnen werven 
om dit te herhalen.  
 
Streekmuseum  
In november hebben we 
helaas ook ons onderkomen 
in het streekmuseum in 
Reeuwijk moeten ontruimen. 
Het pand wordt gesloopt en 
in het nieuwe gebouw is 
geen ruimte meer voor ons. 
De gemeente heeft jammer 
genoeg tot op heden nog 
geen alternatief voor ons. 
Vooral voor de opslag van onze spullen en grotere bijeenkomsten waar we 
een film kunnen tonen, zoeken we nog een nieuw onderkomen. De spullen 
staan nu deels bij Kitty op zolder. Fijn dat het kan, maar het is wenselijk ze zo 
snel mogelijk weer op de goede plek te krijgen.  
 
Vacature PR-coördinator 
Met het versterken van de vereniging is goede PR heel belangrijk. Jammer 
genoeg is het dit jaar niet gelukt een nieuwe PR-coördinator te vinden. We zijn 
heel blij dat Kitty nog steeds diverse werkzaamheden daarvoor oppakt, zoals 
het vorm geven van deze Inktzwam, maar het zou fijn zijn als iemand dit van 
haar over wil nemen. Elders in dit blad vind je een beschrijving van waar we 
naar op zoek zijn 
 

 

 

 

 

Ongelooflijk sterk: deze 

wesp sleepte de veel grotere 

mot een heel stuk mee naar 

een veiliger plek om hem op 

te eten. 

Foto: Kitty van Wijnbergen 
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Herfstactiviteit Bodemdiertjes  
Michelle Terpstra 
 
Op zondag 30 oktober hadden we (Michelle en Marianne) de herfstactiviteit 
Bodemdiertjes in het Steinse Groen. Het was een zonnige dag met een 
aangename temperatuur. Marianne had van te voren een hoop bladeren 
verzameld en neergelegd met een zeil eroverheen om meer bodemdiertjes 
aan te trekken. De hoop bladeren lag tevens in de buurt van een oud heuveltje 
met (veel halfvergane) 
houtsnippers waar voorheen 
ringslangen in hadden 
gebroed. Ook was er een 
bossage met dood hout waar 
gezocht kon worden naar 
bodemdiertjes. 
Er waren 10 kinderen en 12 
volwassenen aanwezig die 
vaak zelf al schepjes en/of 
loeppotjes hadden 
meegenomen. Eerst was er 
uitleg over het ontstaan van 
dit deel Steinse Groen, dan over de bodemdiertjes: wat het zijn, waar je ze 
kan vinden en wat hun functies zijn. Daarna werd er een spel gedaan waarbij 
een kind een foto van een bodemdiertje omhooghield op zo’n manier dat het 
kind het zelf niet kon zien. De andere kinderen mochten omschrijvingen 
geven. Het kind moest raden wat voor bodemdiertje hij/zij vasthield. Alle 
diertjes werden uiteindelijk geraden. 
De groep werd in drieën verdeeld: een groep ging naar de oude hoop van de 
ringslangen, een groep naar de bosschage en de andere groep naar de 
bladerhoop. Na ongeveer 15 min werd er gewisseld van locatie. De volgende 
bodemdiertjes werden gezien: mieren, regenwormen, pissebedden, 
duizendpoten, slakken, miljoenpoot, spinnetjes, naaktslak en een huisjesslak, 
elzenhaantjes onder de elzenbomen en op een stuk dood hout werd ook de 
houtknotszwam gevonden. De diertjes werden in loeppotjes gedaan om ze 
goed te kunnen bekijken. Na afloop werden ze weer vrijgelaten.  
We kwamen tot de conclusie dat er in de bladerhoop de meeste 
regenwormen, mieren en spinnen gevonden werden en in het dode hout heel 
veel pissebedden. 
In het gras waren ook verschillende molshopen te zien waar de kinderen op 
zoek gingen naar mollen. Ze zijn er helaas geen tegen gekomen.  
 
Aan het einde hebben we wat gedronken en een koekje gegeten. Tegelijkertijd 
las Marianne nog een verhaaltje voor over de pissebed, een 
ondergewaardeerd bodemdiertje. 
We kregen allemaal positieve reacties op deze activiteit. 

    Foto: Peter Groot 
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Terugblik op 2022 
Ellen van de Zilver 

 
Aan het eind van het jaar is het een goede gewoonte terug te kijken naar het 
afgelopen jaar en wat je hebt bereikt. In het stuk ‘van de bestuurstafel’ heb ik 
beschreven waar het bestuur momenteel mee bezig is. Maar veel zaken zijn 
inmiddels ook afgerond en kijken we er, meestal tevreden, op terug.    
 
Het jaar begon goed met de doorstart van het Voedselbos met 3 nieuwe 
coördinatoren. Zij zijn enthousiast aan de slag gegaan en hebben binnen een 
jaar een actieve vrijwilligersgroep om zich heen weten te vormen van rond de 
15 mensen die helpen bij de verdere ontwikkeling van het terrein. Het 
Voedselbos is volop in ontwikkeling en er wordt zelfs gedroomd over 
uitbreiding. Elders in dit blad vertellen zij meer hierover.  

 
24 Februari was er een avond voor werkgroepcoördinatoren, vanwege Corona 
nog via Teams. Tijdens deze avond hebben we stukken voorbereid voor de 
ALV en gesproken over op welke manier we met elkaar willen afstemmen. 
Gekozen is om niet regelmatig met elkaar te vergaderen, maar vooral contact 
met elkaar te houden via Wattapp. Het was goed om elkaar weer te zien en 
een aantal zaken met elkaar af te stemmen. Inmiddels hebben we een nieuwe 
avond gepland om, ook nu weer, een aantal zaken voor de ALV door te 
spreken. Dit om de keuze voor wat we doen om de afdeling te versterken niet 
alleen bij het bestuur ligt, maar breder gedeeld wordt en goed afgestemd 
wordt op wat de leden willen.  

 
In maart hielden we de ALV, voor de laatste keer in het Streekmuseum in 
Reeuwijk. Tijdens deze vergadering hebben we ‘In Veilige Handen’ 
vastgesteld, een beleidsstuk over de sociale veiligheid binnen onze afdeling.  

 
Momenteel wordt de website vernieuwd, waarna dit stuk ook op de website 
komt. We hebben ervoor gekozen geen vertrouwenscommissie in te stellen, 
maar aan te sluiten bij de landelijke vertrouwenscommissie die IVN binnenkort 
gaat instellen. Voor de verbinding met de landelijke vertrouwenscommissie 
stellen we een vertrouwenscontactpersoon aan.  

 
En natuurlijk valt onder de goede herinneringen van dit jaar ook het 
jubileumfeest en afscheid van Ton. We waren te gast in  
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duurzaamheidscentrum De Papaver in de Delftse Hout, die naast de 
gebruikelijke koffie en thee een heerlijke lunch verzorgd hadden. Het was een 
mooi feest waar ik, zo ongeveer als een van de ‘jongste’ leden van de  
vereniging, van genoten heb. Het weer was prachtig en er waren boeiende 
excursies naar de heemtuin in de Delftse Hout en de Oeverzwaluwmuur & het 
Krekengebied.  

 
Voor het eerst na de Corona-periode hebben we ook weer een Nieuwe 
Ledenavond georganiseerd. Het was een gezellige en informatieve avond 
voor alle nieuwe leden van de afgelopen 3 jaar. De presentaties van de 
verschillende werkgroepen waren boeiend om te horen, niet alleen voor de 
nieuwe leden, maar zeker ook voor de andere werkgroepleden die aanwezig 
waren, inclusief het bestuur – zie artikel elders in dit blad. 
 
Dit jaar hebben we ook de groene hesjes aangeschaft, voor meer 
herkenbaarheid bij onze activiteiten.  
 
Het was een fijn jaar, eindelijk weer zonder al die Corona-beperkingen. We 
hebben een prachtige zomer gehad en als ik nu naar buiten kijk, zie ik een 
zonnige tuin die door vorst wit gekleurd is. Laten we er vooral alles aan doen 
om de natuur zo gezond en mooi mogelijk te houden!  
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Activiteiten – 2023 
 
LET OP:  
29 maart: Algemene Leden Vergadering 
In februari worden u de stukken van de ALV via de mail toegezonden. 
 
 

VLB 
 

- Zaterdag 07 jan riet maaien en 
afruimen Kerfwetering (v) 
‘s-Gravenbroekseweg/Zoetendijk - 
voormaaien 
Alternatief *) knotten, beschoeien 
Oukoop geriefhoutbos De Goeij (f)  
‘s-Gravenbroekseweg/Zoetendijk - 
baggeren, beschoeien 
- Zaterdag 28 jan 1/6 hakhout, 
opschot zagen Kalverbroek 
Schuurwerf (v) 
 ‘s-Gravenbroekseweg/Zoetendijk - zagen, nazorg 
Alternatief *) knotten beschoeien Oukoop geriefhoutbos De Goeij (f)  
‘s-Gravenbroekseweg/Zoetendijk 
- Zaterdag 18 feb opschot en hakhout zagen Kerfwetering alle eilanden (v)  
‘s-Gravenbroekseweg/Zoetendijk - zagen bosje Age 
Alternatief *) knotten beschoeien Oukoop erf Kramer (f)  
‘s-Gravenbroekseweg/Zoetendijk 
- Zaterdag 11 mrt hakhout zagen/beschoeien Ravensberg Grote Akker, etc. 
’s-Gravenbroekseweg/Zoetendijk - nazorg, onderhoud 
- Zaterdag 25 mrt zagen, takken bossen Eiland van Babs (v) ? 
 ’s-Gravenbroekseweg/Zoetendijk - voorbereiden nazorg woensdagen 
 
*) = bij teveel ijsgang kan er niet met de boot naar de locatie worden gevaren. 
(v) = varen; (f) = fietsen 
 
- Donderdag 08 juni Vaartocht IVN-leden 
- Woensdag 21 juni Vaartocht VLB-ers + nazit 
 
In augustus wordt weer gestart met twee hooiavonden. 
 
Kijk vlak voor een activiteit op http://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe of deze wel  
doorgaat en of het verzamelpunt nog klopt. 
 
Tussen eind maart en augustus liggen de VLB-werkzaamheden een paar 
maanden stil in verband met het broedseizoen.  
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Natuur in de zorg 
 
Iedere maand wordt er via de Prinsenhof een excursie voor dementerenden 
verzorgd. De ene maand op woensdagochtend, de maand daaropvolgend op 
donderdagochtend. Er liggen aanvragen van andere zorgcentra, maar helaas 
kunnen we die door een gebrek aan vrijwilligers niet honoreren. 
 

Scharrelkids  
 
-Zondag 22 januari - winteractiviteit: Vogels kijken in de Hooge Boezem bij 
Haastrecht.   
-Zaterdag 11 maart - extra activiteit: Mee met het VLB voor kinderen vanaf 8 
jaar, 1 (groot-)ouder en 1 kind samen. 
-Zondag 26 maart - voorjaarsactiviteit:  Hoe bouwen vogels hun nest? In het 
Weegje bij Waddinxveen. Met creatief gedeelte: een nestje maken. 
-Zondag 11 juni - zomeractiviteit: Slootjesdag in de Goudse Hout, naast de 
Heemtuin 
-Zondag 24 september -  Herfstactiviteit: bezoek boomgaard/voedselbos 
Lange Ruige Weide bij Hekendorp 
 
Voor alle scharrelkidsactiviteiten wordt een kleine bijdrage van €2 per kind 
gevraagd om de onkosten te kunnen dekken.  
Daarnaast moeten de kinderen aangemeld worden door een mail te sturen 
naar: scharrelkids@ivn-ijselengouwe.nl 
 
 
Voedselbos 
 
Iedere vrijdagochtend wordt er 
in  het voedselbos gewerkt in 
de winter van 10.00-13.00 uur. 
Indien u (een keertje) wil 
meewerken, meldt u dan aan 
via natuurmail@gmail.com. 
 
 
 
Excursies 
 
Zaterdag 4 maart 10.00-12.00 uur - Welkom Grutto  
IJsbrand Swart en Judith Roth  
Vogelexcursie in het Weegje 
Startpunt: parkeerterrein Praathuis 
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Zondag 2 april 14.00-15.30uur - Excursie stinse 
planten op het Heempad 
Kitty van Wijnbergen en Lourien van der Hoek 
Startpunt: infocentrum 
 
April - Nachtegalenexcursie in Meyendel – 
IJsbrand Swart. Precieze datum hangt af hoe laat 
het voorjaar warm wordt en dat is met deze 
klimaatsverandering niet te voorspellen. 
 
Juni – Stadswandeling en wilde planten – natuur 
en cultuur – Liesbeth en anderen 
 
Juli – oude begraafplaats – Judith Roth en Jan-
Herman van Wermeskerken 
        Foto: Jan Spoel 
September – doortrekkers spotten in de    
Hooge Boezem – IJsbrand Swart en Eric van der Brugge 
 
November – Korstmossen – Alex Schuurmans 
         

Zaterdag 28 oktober -vanaf 20.00 uur- Nacht van de Nacht 
Locatie: Goudse Hout 
Verzamelpunt: parkeerplaats wielerbaan  
 
December – winterbloeiers – op een middag tussen kerst en oud en nieuw 
  
 
 

Natuuracademie 
 
Februari/maart – minicursus Bagger. Deze bestaat uit twee dagdelen 
(avonden): zaterdag 11 februari van 10.00-12.00 uur (vaartocht) en woensdag 
15 februari van 20.00-22.00 uur (theorie). De 11e februari als het weer het 
toelaat voor een geplande vaartocht. Als die niet doorgaat dan wordt ook de 
15e februari doorgeschoven naar later datum. 
 
 
Elke maand wordt er digitaal aan onze leden een nieuwsbrief gestuurd met 
informatie (onder andere juiste datum en tijd) over de excursies en andere 
activiteiten in de volgende maand. 
 

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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In het zonnetje: Tineke Kelderman  

Maps van Popering 
  
Tineke is geboren in de Achterhoek 
en woonde daar aan de rand van het 
dorp en het bos in een huis met een 
tuin, en ze was altijd ‘Buiten’. In de 
sloot ving ze stekelbaarsjes; haar 
moeder wist veel van planten en haar 
vader  nam de kinderen achter op de 
fiets mee naar het bos op zoek naar 
o.a. eekhoorns en uilskuikens. 
Daarna deed Tineke hier lange tijd 
niets mee, werk en gezin namen haar 
in beslag.  
Wonend in een flat in Gouda trokken 
ze wel naar ’t Weegje.  
 
In 1990 verhuisden ze naar een huis 
met een tuin en toen kwam haar belangstelling voor de natuur weer tot leven; 
ze geniet nu erg van haar tuin. Zo staat in het voorjaar de voortuin vol met 
kievitsbloemen. In 1991 werd Tineke vrijwilliger bij de Heemtuin in de Goudse 
Hout. Haar toen nog kleine kinderen nam ze vaak mee en het was goed 
opletten dat ze niet van de brug in het water vielen. Door het volgen van 
diverse natuurcursussen, eerst bij IVN en later bij de samenwerkende groene 
verenigingen werd Tineke lid bij IVN - IJssel en Gouwe. Zij vindt het heel fijn 
om buiten te zijn en te beleven hoe ‘alles bloeit en vliegt’. Bovenal vindt ze 
rust in de natuur. Aan het samen hard werken in de Heemtuin met de daarbij 
behorende gezellige koffiepauzes beleeft ze veel voldoening.  
 
Tineke volgde de landelijke cursus Scharrelkids en daarna leidde ze zelf, met 
Sabine Hiller, de cursus Scharrelkids voor (groot)ouders. Zo ontstond de 
werkgroep Scharrelkids.  De georganiseerde excursies trekken steeds veel 
kinderen onder begeleiding van hun (groot)ouders. Verder is Tineke lid van de 
KNNV Waterbeestjes werkgroep die één keer per maand eropuit trekt.   
Andere hobby’s zijn: wandelen, lezen en koken.  
 
Tineke vindt het bijzonder dat er bij IVN - IJssel en Gouwe een groep mensen 
is, die zich al jarenlang inzet voor de natuur.  
Een betere communicatie tussen de IVN-werkgroepen onderling zou fijn zijn. 
 
Tineke nomineert Pim Bolsterlee voor de volgende keer. 
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Expeditie Nieuwe Gezichten 
Ellen van de Zilver 
 
Deze zomer las ik dat IVN samen met het NOV (Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk) een proeftraject gaat lopen om verenigingen te 
gaan helpen meer vrijwilligers te vinden. Wij hebben ons daar als IVN - IJssel 
en Gouwe voor opgegeven en we hebben inderdaad een plaatsje gekregen in 
de Expeditie Nieuwe Gezichten.  
 
Het was een gemengde expeditie, dat wil zeggen 10 mensen van IVN-
afdelingen en 10 begeleiders (IVN-professionals) die in duo’s een traject gaan 
lopen. We kregen veel theoretische informatie vooraf, vooral d.m.v. filmpjes 
die we thuis konden bekijken. Op 10 september was de eerste bijeenkomst in 
het hoofdgebouw van IVN: een fantastisch mooi gebouw naast de Hortus in 
Amsterdam. Daar werd de theorie nog eens dunnetjes herhaald en gingen we 
met elkaar in gesprek hoe we dit traject wilden gaan lopen. Wat wilden we 
doen om meer actieve leden en vrijwilligers te werven, hoe schrijf je een 
wervingsadvertentie en op welke doelgroepen wil je je richten.  
 
In de maanden daarop hebben we dit steeds verder uitgewerkt en de 
verschillende activiteiten georganiseerd. In de Ledenbrief van september heb 
ik hier al meer over vertelt. Daarnaast werd voor mij ook hier weer duidelijk dat 
dit nauw verweven is met het versterken van de organisatie. Voor het werven 
van nieuwe mensen hebben we een goede PR nodig. Helaas hebben we nog 
steeds geen nieuwe PR-coördinator gevonden.  
 
In lijn met dit traject hebben we in november voor het eerst na de Corona-
jaren weer een Nieuwe ledenavond gehouden – zie artikel hierna. 
 
Hoe nu verder? 
De expeditie is inmiddels afgesloten met een eindbijeenkomst in Utrecht. Wat 
we willen ontwikkelen is echter nog lang niet afgesloten. Volgend jaar gaan we 
verder met het werven van nieuwe vrijwilligers buiten onze vereniging. En 
natuurlijk met het versterken van de organisatie. Onderdeel daarvan is met 
bestuur en coördinatoren afspraken maken over ons actieve-leden-beleid.  
 
Ook moet er wat PR betreft een tandje bij: door meer naar buiten uit te stralen 
wat we doen en hoeveel plezier er met elkaar valt te beleven in de natuur, 
komen er vanzelf meer mensen bij die de vereniging kunnen gaan versterken. 
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Nieuwe ledenavond 
Ellen van de Zilver 
 

Op 9 november organiseerden wij in ontmoetingscentrum De Walvis aan de 
Walvistraat in Korte Akkeren in Gouda een avond voor onze nieuwe leden 
(van de laatste drie jaar!), waarbij de coördinatoren van de werkgroepen 
aanwezig waren.. Mocht Corona weer toenemen dan hadden we hier in ieder 
geval voldoende ruimte om afstand te houden. Het was een gezellige avond, 
waar iedere werkgroep een presentatie hield van de activiteiten. Dank aan 
iedereen die er was en zijn of haar bijdrage geleverd heeft! 
  
Er waren verschillende nieuwe leden die al actief waren binnen de organisatie, 
maar opvallend was dat de 4 nieuwe leden die nog niet actief waren, allen 
aangaven iets binnen de vereniging te willen gaan doen. Ook hebben we via 
de website ‘Goud voor elkaar’ 2 nieuwe vrijwilligers gevonden. 
 

Vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen hebben het een en 
ander verteld over wat zij doen bij het IVN. Een aantal van de nieuwe leden 
was minder bekend met onze vereniging en kwam met specifieke vragen naar 
de avond om te kijken of er iets is dat past bij hun interesses en waar zij aan 
mee willen doen. Dat kan een zoektocht zijn, want wij zijn van mening dat je 
vooral de dingen moet doen die je echt leuk vindt, dus dat betekent vooral 
rondkijken en jezelf laten informeren.  En keuzes maken waar je je goed bij 
voelt. 
  
Een aantal van hen heeft afspraken gemaakt over een vervolg. Andere willen 
nog even nadenken. Mochten er nog (nieuwe of oude) leden zijn met vragen  
of die contact willen hebben met een werkgroep, laat me dat dan weten, dan 
ga ik dat voor je regelen – mail naar: voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl. 

 

Foto: IJsbrand Swart 

mailto:voorzitter@ivn-ijsselengouwe.nl
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Nacht van de Nacht 
Gerard Voskuilen 
 
Zaterdagavond 29 oktober – de Nacht van de Nacht tegen lichtvervuiling – 
was een uitzonderlijk warme avond. Met zo’n dertig deelnemers maakte IVN-
gids Lourien van der Hoek een belevenis van de wandeling door de Goudse 
Hout.  
 
Wanneer de ogen niet veel licht zien, kun je je beter concentreren op het 
voelen van de wind, het waarnemen met je voeten van de ondergrond, de 
variatie in donkerte. Ook hoor je beter waar de menselijke geluiden vandaan 
komen (wat een kabaal) en de nachtelijke geluiden van met name de 
watervogels die nog rondvliegen. 
 
IVN-gids IJsbrand Swart had ook een batdetector meegenomen. Daarmee 
hoorden we op een paar plekken de dwergvleermuis, die we ook zagen 
vliegen tegen de toch best lichte hemelkoepel. Daar gingen we met diverse 
apps op zoek naar sterrenbeelden en de planeten uit ons zonnestelsel. Met de 
nachtkijker konden we de rustende zwanen op het water maar ook de jagende 
kat langs de Goudse Houtsingel bekijken. 
  
Door deze ervaringen begrepen de deelnemers beter hoeveel invloed 
lichtvervuiling op onszelf en op met name het dierenleven heeft. Tenslotte had 
de groep nachtwandelaars op de Smultuin een gezellige nazit bij het houtvuur 
van Thijs en verzorgde Claire de catering met stroopwafels en warme 
appelsap.  
 
De aanwezigen hebben, zoveel mogelijk, in stilte genoten! 
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Hooge Boezem  
IJsbrand Swart 

 
Zaterdag 24 september: Ondanks het slechte druilige weer trotseerden we de 
regen en gingen we met zes deelnemers op pad, onder leiding van Eric van 
der Brugge en IJsbrand Swart.  
 
De Hoge Boezem is een ondergelopen stuk polder, dat interessant is door de 
aanwezigheid van veel watervogels. Vanwege het warme najaar was er 
helaas minder te zien van de vogeltrek. Toch zagen we de ganzen (Kolgans, 
Brandgans en Grauwe gans). Dit zijn inmiddels geen trekvogels meer. Boven 
de rietvelden zagen we ook een Bruine Kiekendief, een graag geziene vogel. 
Op het einde zat de Kiekendief op een stukje weiland, zodat we met de 
telescoop goed het lichtbruine kapje konden zien. Weer eens wat anders dan 
een stip aan de horizon.  
 
De polder naast de Hoge Boezem is bij uitstek geschikt voor de Grote 
Zilverreiger. Ooit was dit een trekvogel, maar inmiddels een vaste gast in ons 
polderland. Wat opviel was dat er een zwerm boerenzwaluwen druk aan het 
jagen was. Onze ‘eigen’ boerenzwaluwen zijn waarschijnlijk al vertrokken naar 
Afrika, dus ik heb het vermoeden dat dit een groep vanuit Scandinavië is, die 
onze natte excursie toch tot een succes maakte. 

Foto: Jan Spoel 
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Verzekering  
Ellen van de Zilver 
 
Als actief lid of vrijwilliger kan je tijdens de IVN-activiteit veel tijd buiten 
doorbrengen. Bijvoorbeeld tijdens een excursie, een tocht met kinderen of 
dementerende ouderen, tijdens de werkdagen van het Vrijwillig 
Landschapsbeheer of in het Voedselbos. Daarbij kan je ook risico lopen op 
schade, soms meer, soms minder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om 
goed verzekerd te zijn. 
 
Voor leden is dat via de IVN goed geregeld. Er is een verzekering afgesloten 
die verschillende onderdelen bevat, zoals bijvoorbeeld een WA-verzekering en 
een ongevallenverzekering. Voor niet-leden is het minder vanzelfsprekend dat 
zij hier een beroep op kunnen doen. Daarom hebben we gekeken op welke 
manier hun schade of aansprakelijkheid voor schade, die opgelopen is tijdens 
en IVN-activiteit, gedekt is.  
 
Alle gemeenten in ons werkgebied blijken een aparte vrijwilligersverzekering 
te hebben voor iedereen die in verenigingsverband als vrijwilliger 
werkzaamheden uitvoert. Deze ziet er weer net wat anders uit dan de IVN-
verzekering.  
 
Om een beroep te kunnen doen op een van deze verzekeringen is het 
belangrijk dat je ingeschreven staat bij onze vereniging als 
vrijwilliger/deelnemer van een bepaalde activiteit. Coördinatoren zijn daarom 
gevraagd een lijstje samen te stellen van de actieve leden én vrijwilligers die 
deelnemen aan de activiteiten van hun werkgroep.  
 
Op onze website staat een beschrijving van deze verzekeringen, zodat je kan 
zien op welke manier jij verzekerd bent en wat er wel en niet gedekt is. 
 
Je kan ook kijken op de volgende links: 
https://ons.ivn.nl/voor-leden/juridische-zaken-en-verzekeringen  
 
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzek
ering/vrijwilligers  
 

https://ons.ivn.nl/voor-leden/juridische-zaken-en-verzekeringen
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/vrijwilligers
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/vrijwilligers
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VLB 
Theo Nering Bögel 
 

Landelijke Natuurwerkdag  
Dit jaar was de 22e editie van 
de Natuurwerkdag op vrijdag 4 
én zaterdag 5 november. In 
heel Nederland deden 15.119 
deelnemers mee aan ruim 560 
natuurklussen die bijdragen 
aan natuurbehoud- en herstel, 
zoals bollen en bomen planten, 
insectenhotels bouwen, 
snoeiwerkzaamheden, wilgen knotten en andere natuuractiviteiten. Ook stond 
de Natuurwerkdag dit jaar in het teken van de jeugd, voor hen worden er 
aparte klussen georganiseerd op vrijdag 4 november. Ruim 1.200 leerlingen 
van basisscholen in heel Nederland deden mee. 
 

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciale 
Landschapsbeheerorganisaties en de Provinciale Landschappen van 
Landschappen NL. Al vele jaren sluiten de vrijwilligers van het Vrijwillig 
landschapsbeheer (VLB) aan bij de landelijke Natuurwerkdag op de zaterdag. 
Het is inmiddels traditie om dan de handen uit de mouwen te steken in een 
geriefhoutbos gelegen in de polder Oukoop waarvan Staatsbosbeheer de 
eigenaar is.  
 

Een geriefhoutbos werd vroeger gebruikt om hout te oogsten voor diverse 
gebruiksdoelen op de boerderij vandaar de naam geriefhout. Om het bos goed 
te laten groeien moest het vee geweerd worden en dat gebeurde dan meestal 
met een sloot. Het bosje waar weer naar harte lust gewerkt is bestaat uit een 
haakvormig eilandje met elzen, wilgen, berken, een enkele es en een 10-tal 

meidoorns. Niet zichtbaar vanaf de 
openbare weg (Oukoopsedijk) bevind 
zich in de oksel van het eilandje een 
ondiep plasje met aan de andere 
oever een 2e bosje. Het vermoeden is 
dat dit plasje in vroeger jaren een 
soort eendenkooi is geweest. 
 

Voor de zaterdag 5 november hadden 
zich 18 deelnemers aangemeld. Om 
09.00 uur werd, al balancerend over 
een smal dammetje, het 
handgereedschap in het bosje 
gebracht. Een week eerder hadden 
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de vrijwilligers van de VLB woensdagploeg het dammetje gecontroleerd op 
veiligheid en het bosje toegankelijk gemaakt door bramen en ruigt te maaien. 
Hierdoor was het mogelijk om na de gebruikelijke veiligheidsinstructie direct 
met zaag en snoeischaar aan de slag te gaan. 
 

In eerder goed overleg met de boswachter van Staatsbosbeheer was het plan 
doorgesproken. Ten bate van het weidevogelbeheer in de polder Oukoop in 
het onwenselijk dat er te veel hoge bomen groeien. Hoge bomen zijn 
potentiële uitkijkplaatsen voor kraaiachtigen en roofvogels waardoor 
weidevogels in de directe omgeving niet zullen gaan broeden. De opdracht 
voor deze natuurwerkdag aan de vrijwilligers was dan ook om de vooral 
wilgen af te zetten en uit het dikke deel van de lange takken palen van enkele 
meters te zagen en van de dunnere twijgen mooie lange takkenbossen te 
maken. Nadat in een altijd leuke 
sfeer “kritisch” gekeken werd naar 
vorm, lengte en netheid van 
elkaars takkenbossen, werd een 
grote kring gevormd van deze 
takkenbossen.  
 

Vervolgens kon iedereen rond 
koffietijd op deze enorme groene 
loungebank een plaatsje zoeken 
en genieten van Do’s heerlijke 
appeltaart met slagroom. 
 

Die morgen heeft een medewerker van de 
Groene Motor voor iedere vrijwilliger een  
Rode kornoelje achter gelaten als blijk van 
waardering en ook kwam de boswachter 
nog even polshoogte nemen. 
 

De stapel palen en takkenbossen groeide 
gestaag, zodat begonnen kon worden met 
het beschoeien van een deel van de oever. 
De palen werden netjes in een rij in de dikke 
laag modder/veenbodem gedrukt en met 
een paar rake slagen met de sleg tot enkele 
tientallen centimeters boven het 
wateroppervlak geplaatst.  
 

Hierna werden de tientallen takkenbossen 
dakpansgewijs voor de palen in de oever 
gedrukt. 
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Voedselbos 
David Gast, Katja Vermeulen, Gerard Voskuilen 
 
Vanuit het voedselbosteam kijken we aan 
het einde van 2022 terug op een 
veelbewogen jaar. In januari trad een 
team van drie nieuwe coördinatoren aan, 
te weten Katja, David en Gerard. Hun 
gezamenlijke kwaliteiten zorgden ervoor 
dat het voedselbos een nieuwe start kon 
maken. Het perceel was aan het begin 
van het jaar nog grotendeels 
overwoekerd met riet, bitterzoet, braam, 
rode kornoelje, wilg en esdoorn. De 
aangeplante bessenstruiken en de 
fruitbomen dreigden het te begeven 
onder die dominante planten.  
 
De winterkou was een mooie periode om 
weer wat orde op zaken te stellen en van 
het hakken en zagen bleven we lekker 
warm. Ook het team van het vrijwillig landschapsbeheer heeft zijn steentje 
bijgedragen en de eerste halfronde bramenril gebouwd, waar we tijdens de 
theepauzes een beetje beschut op boomstammetjes konden zitten. Al in het 
vroege voorjaar gonsde het daar van de hommels die nectar uit de bloeiende 
wilgen kwamen halen.  
 
Dankzij een startbudget vanuit IVN konden we gereedschap aanschaffen 
waardoor er iedere vrijdag vrijwilligers mee konden werken. Het is een van 
samenstelling wisselende groep met maximaal zo’n 12 mensen die niet alleen 
hun liefde voor de natuur delen, maar het ook gezellig vinden om samen te 
werken en te leren hoe een voedselbos functioneert.  
Vanuit een subsidie van de Fleuropdag van gemeente Gouda hebben we 
subsidie gekregen voor de aanschaf van vogelkasten, onder andere voor een 
torenvalk, boomkruipers en een aantal mezenkasten. De eerder aangeschafte 
kast voor ijsvogels kon worden geplaatst in een wortelkluit van een 
omgewaaide boom.  
Ook kregen we een subsidie uit de GoudaPot voor de bouw van een 
gereedschapshokje, waar het gereedschap droog kan liggen.  
 
Het was een jaar waarin er veel is ingezaaid en aangeplant. Van zelf geënte 
appelbomen, tot allerlei bessenstruiken en kruiden. Deels waren die zelf 
gestekt of via via verkregen, deels waren ze aangekocht. Ondanks de hitte 
van afgelopen zomer heeft vrijwel al het plantgoed dit jaar overleefd.  
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Het was ook een jaar waarin we het voedselbos moesten leren kennen. We 
moesten leren hoe de bodem en lichtinval van plek tot plek verschilde en 
welke soorten planten bomen en struiken een goede combinatie vormden. 
Vanwege de jarenlange overwoekering door de bramen en riet was de oogst 
in de fruitboomgaard nog niet uitbundig, maar we hebben alle hoop dat de 
bomen en struiken zich voldoende gaan herstellen. 
 
Het voedselbos mocht zich afgelopen jaar verheugen in de belangstelling van 
allerlei groepen mensen die langs zijn gekomen voor excursies, cursussen, of 
om mee te helpen. Er zijn scholieren uit het basis- en middelbare onderwijs 
langs geweest, voedselboscursisten, excursies vanuit het Weilandklooster en 
zelfs een cursus enten. 
 

 
Voor het komende jaar willen we lekker doorgaan met het stukje voedselbos 
verder te ontwikkelen tot een lustoord voor levende wezens. Daarnaast zijn 
we de mogelijkheid aan het verkennen tot het uitbreiden van het voedselbos 
naar de naastgelegen percelen. Voor de invulling en beheer daarvan zijn we 
op zoek naar samenwerkingspartners en naar mensen die het leuk vinden om 
in die mooie omgeving de handen uit de mouwen te steken. 
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Natuurfeest Goudse Hout 
IJsbrand Swart en David Gast 
 
Zondag 25 september hield het Weilandklooster een Natuurfeest Goudse 
Hout (Groen Geluk). Het Weilandklooster is een organisatie, die 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Het Natuurfeest laat deelnemers 
kennismaken met papierscheppen, vilten, houtsnijden, open podium (theater 
en muziek), spelletjes, excursie voedselbos, ontdekkingstocht, natuurkapel en 
biologische hapjes & drankjes.  

Aan dit natuurfeest namen onze David, Ton en IJsbrand deel. David voor het 
Voedselbos en Ton en IJsbrand voor de ontdekkingstocht in de buurt.  

 

Ton en IJsbrand namen een paar gezinnen mee in een rondje rondom de locatie 
van het evenement (terrein Cornelis de Houtman en Kastanujo aan de 
Platteweg) en lieten hen de natuur met alle zintuigen beleven.  

De gezinnen gaven aan dat men al vaak in het gebied is geweest, maar Ton en 
IJsbrand konden hen toch opmerkzaam maken op de natuur aldaar. Ook eind 
september is er genoeg te beleven. De kinderen waren extra geïnteresseerd in 
wat Ton en ik hen lieten zien. Een dankbaar publiek voor ons gidsen: een 
buizerd, zaden in uitgebloede planten, toch ook nog de bloeiende Balsemien, 
de geuren.  
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Ook lieten we een paar deelnemers iets zoeken in de buurt. De andere 
deelnemers wisten niet wat, maar moesten het later opzoeken: heel simpel en 
niet alleen voor kinderen. De ouders deden graag mee. Hopelijk hebben Ton 
en IJsbrand een aantal mensen enthousiast gekregen over de natuur in de 
Goudse Hout.” 

David ging met een groepje mensen vanaf het scoutinggebouw wandelen 
naar het voedselbos. Onderweg gaf hij uitleg over wat een voedselbos is en 
over de geschiedenis van het voedselbos in het Goudse hout.  
 
In het voedselbos zelf was van alles te zien. Er hing nog fruit aan de bomen 
en veel planten stonden in volle bloei. De enorme biodiversiteit in het 
voedselbos was onmiskenbaar. De deelnemers stelden tal van vragen en 
konden de kruiden in het voedselbos met meerdere zintuigen verkennen: zien, 
voelen, proeven en ruiken. Het weer was weer heerlijk en samen met de 
natuurbelevingen maakte dat het uitstapje zeer aangenaam.  
 
Net op tijd voor het volgende programmaonderdeel arriveerden we weer bij 
het scoutinggebouw. 
 

 

Wist u dat… 
 
-er in Nederland en België zo’n 700 verschillende korstmossen bekend zijn? 
-bijna alle schimmels uit de korstmossen behoren tot de ascomyceten 
(zakjeszwammen), waarvan er op de wereld zo’n 30.000 soorten voorkomen? 
Bron: BLWG.nl. BLWG is de vereniging voor mossen- en 
korstmossenonderzoek. 
-er naar schatting zo’n 70.000 soorten weekdieren leven? 
-de meeste daarvan een schelp bezitten (naaktslakken zijn een uitzondering)? 
-er zowel op het land als in zee naaktslakken leven? 
Bron: Jelle Reumer: Kijk waar je loopt. 
-er bij 470 diersoorten (voornamelijk zoogdieren en vogels, maar ook vissen, 
reptielen en insecten) homosexueel gedrag in alle mogelijke variaties is 
vastgesteld? 
-bij slechts 3% van de circa 10.000 vogelsoorten het mannetje uitgerust is met 
een uitwendig geslachtsorgaan – een penis? 
-het formaat van de testikels van vogels varieert met de jaargetijden – van 
bijvoorbeeld 1,9 milligram in januari tot 639 milligram in  mei? 
Bron: Kees Moelker: De eendenman. 
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Kom jij onze PR versterken?  
Ellen van de Zilver 
 
Twee keer per jaar ontvangen jullie dit ledenblad De Inktzwam. We willen jullie 
graag laten delen in wat er allemaal gebeurt binnen onze vereniging want de 
vereniging is van en voor ons allemaal.  
 
De Inktzwam wordt door Kitty (en tot voor kort samen met Maps) gemaakt. Zij 
maakt van alle ingekomen stukken een mooi boekje, Kitty zet zelfs haar 
dochters in om het geheel te voorzien van tekeningen en mooie foto’s. Klasse 
Kitty! En ook Maps, dank voor je inzet al die jaren! Kitty heeft door de jaren 
heen veel voor onze vereniging gedaan. Zij is al jaren de spin in het web van 
de werkgroep PR, waarin ieder lid zijn eigen pr-activiteit heeft. Begin dit jaar 
heeft Kitty aangegeven dat zij graag wat meer tijd voor zichzelf wil hebben en 
haar taken wil overdragen aan een opvolger. We hebben daarom op een 
aantal plaatsen een vacature gezet, maar tot nu toe helaas zonder resultaat.  
 
De werkgroep PR is toe aan vernieuwing. Een mooi moment dus voor een 
nieuwe  PR-coördinator aan de slag te gaan. De invulling van de functie biedt 
veel mogelijkheden en ruimte voor eigen creativiteit, uiteraard afhankelijk van 
de mogelijkheden en de tijd die hij of zij hiervoor heeft, waar nodig met 
aanvulling van nieuwe mensen. 
 
We hopen iemand te vinden die ook samen met het bestuur meekijkt hoe we 
de vereniging meer bekend kunnen maken bij een breed publiek. We vinden 
dat belangrijk, omdat we met onze activiteiten mensen kunnen laten zien hoe 
mooi en belangrijk de natuur is. We kunnen meer actieve mensen werven om 
onze activiteiten te versterken en nieuwe activiteiten op te zetten waarmee we 
als vereniging bijdragen aan een meer duurzame wereld. Dat delen we met 
alle leden van de vereniging en in het bijzonder met de 35 actieve leden die 
zich nu al inzetten om onze activiteiten te organiseren.  
 
Heb je zin om mee te doen en lijkt het je leuk om onze PR een nieuwe 
invulling te geven? Of is PR niets voor jou maar vind je het wel leuk op een 
andere plek in de vereniging mee te helpen? Je bent van harte welkom en we 
gaan graag met je in gesprek om te laten zien wat er allemaal mogelijk is (en 
uiteraard is het daarna helemaal aan jou of je wel of niet mee wilt doen). Laat 
het weten op info@ivn-ijsselengouwe.nl . 
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We zoeken een nieuwe bestuursleden 
 
Zoals je kunt lezen in deze Inktzwam gebeurt er momenteel veel binnen onze 
vereniging. Er zijn al veel mensen actief bij alle buitenactiviteiten. Daarnaast 
hebben we, om het werk van onze vereniging te faciliteren, een bestuur. 
Momenteel hebben we dringend versterking nodig op de bestuurstaken. De 
activiteiten van onze vereniging breiden zich, na de Corona-periode, weer snel 
uit en we merken dat er steeds meer werk op onze schouders neerkomt. Met 
meer bestuursleden kunnen we de taken beter verdelen en hebben we meer 
armslag voor deze nieuwe ontwikkelingen. Hier zijn we onder andere naar op 
zoek: 
 
Secretaris 
Kees Lanser is secretaris van ons bestuur en heeft aangegeven zijn functie 
neer te willen leggen. Hij is al bijna 8 jaar bestuurslid dus binnenkort loopt zijn 
tweede bestuursperiode af. We zoeken daarom een nieuwe secretaris of 
iemand die het notuleren van de vergaderingen over wil nemen. 
 
Bestuurslid voor het platform ‘Samen Duurzaam Gouda’ 
Onze vereniging neemt ook deel aan het platform Samen Duurzaam Gouda, 
een samenwerkingsverband van natuurorganisaties in Gouda die diverse 
activiteiten organiseert om duurzaamheid meer onder de aandacht te brengen 
bij de Goudse inwoners en politici. De vergaderingen van het platform wordt 
momenteel bijgewoond door Ellen, maar zij heeft geen tijd naast het IVN 
andere platformactiviteiten op te pakken. Het zou fijn zijn als we vanuit het IVN 
ook meer aan dit platform en zijn activiteiten kunnen bijdragen. 
 
Bestuurslid met politieke betrokkenheid 
Ook de samenwerking met de gemeente wordt intenser. Het zou waardevol 
zijn als we versterking krijgen in het bestuur van iemand met inhoudelijke 
kennis die mee wil denken over het beleid van de gemeente en hierin een 
adviserende rol wil oppakken. 
 
Is de functie van bestuurslid iets voor jou… 
…of ken je iemand die dat leuk zou vinden? Graag gaan we met mensen in 
gesprek die hier belangstelling voor hebben of meer informatie willen hebben.  
Laat het ons weten en mail naar info@ivn-ijsselengouwe.nl . 
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Kom je buiten spelen? 
Ellen van de Zilver 
 
Zoals jullie in de Ledenbrief in september al konden lezen hebben we van de 
gemeente Gouda en de Provincie ZH subsidie gekregen voor een 
activiteitenprogramma voor kinderen in versteende buurten.  
 
Kinderen die weinig buiten komen en in hun eigen woonomgeving weinig 
groen tegen komen, laten we in 3 bijeenkomsten (voor 3 leeftijdsgroepen in 3 
buurten) zien waar natuur in hun eigen omgeving te vinden is en wat er 
allemaal te beleven valt. In het totaal gaat het om 27 bijeenkomsten, van 
begin maart tot begin juni. We werken hierin samen met Ecokids en de Brede 
School: zij zorgen voor de inhoud van de lessen en de organisatie, wij 
begeleiden hen bij de activiteiten.  
 

Het programma ziet er 
veelbelovend uit en is erop 
gericht in drie bijeenkomsten 
kinderen samen te brengen en 
de natuur in hun eigen 
omgeving beter leren kennen en 
waarderen. Daarmee worden zij 
gestimuleerd om (ook na de 
bijeenkomsten) meer buiten te 
gaan spelen. Natuur beleven is 
niet moeilijk, je hoeft er niet ver 
voor te gaan en het kan ook in 

een uurtje tussendoor. In je eigen omgeving valt genoeg te doen, maar je 
moet weten wat en waar.  
 
De kinderen krijgen ideeën en tips om ook zelf buiten mee aan de slag te 
gaan. De opdrachten tijdens de bijeenkomsten dragen ertoe bij dat de 
kinderen zich prettig voelen buiten en daar rust en energie uit kunnen halen. 
Niet zozeer gericht op kennis, maar op het beleven van natuur in je eigen 
omgeving. Voor ieder kind zijn er werkvormen die aansluiten bij zijn karakter: 
kinderen die doen, ontdekken, creatief willen zijn of juist een denker zijn.  
 
We zoeken voor deze bijeenkomsten actieve leden/vrijwilligers die, samen 
met een medewerker van Ecokids, een groep kinderen (onder-, midden- of 
bovenbouw van de basisschool) gedurende 3 bijeenkomsten wil begeleiden.  
 
Heb jij zin om mee te doen of heb je vragen? Laat het ons weten en mail 
naar: info@ivn-ijsselengouwe.nl . 
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Korstmossenexcursie  
Alex Schuurmans 
 

Zondagmiddag 27 
november om 14.00 uur 
was het eindelijk droog. 
Perfect weer om met z’n 
zessen korstmossen te 
bekijken. De excursie 
startte met een korte 
inleiding door Alex over 
wat korstmossen voor 
organismen zijn. Daarna 
bekeken we ter plekke met 
een loep drie korstmossen van verschillende vorm. Gelukkig haakte niemand 
af na wat lastige woorden voor onderdelen van een korstmos, zoals: isidium, 
soredium en apothecium. Sterker nog: het smaakte naar meer. 
 

Vervolgens wandelden we naar 5 bomen op de Voorwillenseweg. Die zaten 
vol met korstmossen. Deelnemers kregen een zoekkaart uitgedeeld waarop 
vier soortgroepen korstmossen (A t/m D) stonden afgebeeld. De korstmossen 
van soortengroep A en B op de zoekkaart houden van ammoniak. De 
soortgroepen C en D verdwijnen door ammoniak. Soortengroep A wordt 
vertegenwoordigd door de gele korstmossen zoals: groot dooiermos, vals 
dooiermos en gele poederkorst. Groep B  bestaat uit grijsgekleurde 
vingermossen waaronder heksenvingermos en kapjesvingermos. Groep C 
wordt gevormd door schildmossen en Groep D door struikvormige 
korstmossen zoals eikenmos en melig takmos.  
 

Met behulp van de zoekkaart werd in tweetallen een score bepaald. Alle 
tweetallen kwamen op een score uit die duidde op een matige 
ammoniakbelasting. Niet zo gek voor een plek waar weinig autoverkeer en 
weinig bemesting is. Daarna wandelden we door het Steinse Groen naar 5 
andere bomen die een andere soortensamenstelling van korstmossen lieten 
zien; soortgroepen C en D kwamen nagenoeg niet voor en A en B waren er in 
overvloed. We konden concluderen dat de ammoniak belasting hier 
aanzienlijk hoger was; waarschijnlijk door regelmatige bemesting van het 
omliggende grasland. 
 

Na de amoebekorst te hebben gevonden tussen de gewone purperschaaltjes, 
liepen we tevreden terug naar onze fietsen. Onderweg bekeken we nog een 
mooi exemplaar van oranje dooiermos (diameter van 20 cm). Na bijna twee 
uur buiten te zijn geweest, lonkte voor iedereen een warm drank bij de kachel.  
 

Ook de excursie op 18 december was, ondanks de kou, zeer geslaagd. 
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Eindejaars plantenjacht 
Tineke Kelderman 

 

Op donderdagmiddag 29 december hebben Tineke Kelderman en Lourien van 

der Hoek de jaarlijkse eindejaars-plantenjacht van Floron in het Goudse Hout 

gedaan. We begonnen de excursie droog, maar eindigden met regen en 

hagel. 

Er waren 9 deelnemers en we vonden ook 9 planten, die nog of alweer 

bloeiden. Dit was erg weinig, gezien we in het verleden weleens 33 

verschillende bloeiende planten aantroffen tijdens de plantenjacht in de 

Goudse Hout. 

Het waren alle planten, die veel gevonden worden: paardenbloem, madeliefje, 

kleine veldkers, vogelmuur, straatgras, herderstasje, klein kruiskruid en 

raapzaad. 

De resultaten hebben we gemeld op de website van Floron. 

 

 

  

foto: Jan Spoel 
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Activiteiten Heemtuin Goudse Hout 
 
Agenda 2023  
Elke zaterdag wordt vanaf 13.00 uur gewerkt 
aan het beheer en onderhoud van de heemtuin 
midden in de Goudse Hout. In de zomer ook op 
de woensdagavonden vanaf 19.00 uur. De 
zomerperiode is van 29 maart t/m 30 augustus.  
De volgende data voor speciale activiteiten zijn 
vastgelegd:  

• Zondag 11 juni ‘Open dag’ op de heemtuin;  

• Zaterdag 2 september voor de hooidag;  

• Vrijdag 15 september voor de nachtvlinderavond;  

• Zaterdag 4 november voor de (landelijke) natuurwerkdag. 
 
De overige data voor excursies publiceren we in de gebruikelijke media, op 
onze website en aangeplakt op de werkschuur van de Heemtuin Goudse 
Hout. Daarnaast biedt de Heemtuin een educatief programma aan via de 
Brede School Gouda voor de goudse scholen. Dat heeft zowel een 
´onderschools´ als een ´buitenschools´ gedeelte te maken. Voorbeelden zijn: 
excursies, beestjes-onderzoek, vogels kijken en vogelnestkastjes maken en 
… wellicht hooien. Zie ook Heemtuin Goudse Hout. 
[https://www.heemtuingoudsehout.nl/]  
 

Activiteiten KNNV  
 
Agenda 2023  
Zondag 5 februari, 16 april, 6 augustus, 1 oktober - 14.00-16.00 uur – 
respectievelijk: Heempad in de winter, in de lente, zomeractiviteiten, 
herfstactiviteiten. Locatie: infocentrum 
Zondag 14 mei -11.00-17.00uur - Hofstedendagen 
Zondag 21 mei 14.00-16.00uur week van de veldbiologie 20 – 28 mei 
Scala van spectaculaire Natuuractiviteiten op diverse plekken van het 
Heempad. Locatie: infocentrum en Heempad 
Zondag 23 juli 14.00-15.30uur - Dagvlinders en libellen 
Locatie: Goudse Hout. Startpunt: parkeerplaats Wielerbaan 
Vrijdag 25 augustus vanaf 21.00uur - Nachtvlinders kijken 
Locatie: infocentrum Heempad. Organisatie: KNNV vlinderwerkgroep 
Vrijdag 15 september 20.30 uur - Vleermuizenexcursie 
Locatie: Noorderhout. Verzamelpunt: ingang Plaswijckweg tegenover 
Negenhoeven. Excursieleider: Niels de Zwarte 
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