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Van de redactie
 
Dingen komen en gaan. Zo ongemerkt zijn we al weer in het voorjaar  2020 beland. Hoewel ongemerkt? Winterse
omstandigheden hebben we nauwelijks meegemaakt. Wel op het moment van schrijven echte winterstormen: Ciara
en Dennis zijn  nog maar net uitgeraasd of Ellen kondigt zich al weer aan. Sommige planten zijn nauwelijks uit
gebloeid, kijk maar naar de uitkomst van de jaarlijkse telling gedurende de laatste dagen van 2019. Wellicht
werden de tellers geholpen door een echte nieuwkomer, namelijk de 24e editie van Heukels’ Flora  van Nederland.
Voor de plantenliefhebbers een eldorado.
 
Die plantenliefhebbers kunnen zich ook buigen over het raadsel van de opkomende en verdwijnende sneeuwklok
jes. Catherine hoort graag de oplossing van dit fenomeen. Overigens is ze ook benieuwd naar de wisselende aan
tallen Wilde eend. Zou de op en neer gaande hormoonspiegel van de woerden en hun niets ontziende jacht op de
vrouwtjes de reden zijn dat die vrouwtjes naar zuidelijker streken migreren?
 
De winter leent zich toch voor allerlei activiteiten, zoals blijkt uit de verslagen van de wandelingen en het knotten
door de jeugd. Als je denkt aan het voorjaar en je afvraagt wat te gaan doen dan is deelname aan een cursus
misschien een idee? Onder leiding van een echte internationale herpetofaunagids kun je van alles leren over rep
tielen en amfibieën. Die reptielen waren er eerder dan de vogels, wellicht daarom ook weer een nieuwe vogelcursus?
Dan heb ik nog niet eens aandacht besteed aan twee presentaties nl. de introductie van het prachtig vormgegeven
boek ‘Plokje’ en natuurlijk de uitkomst van de door velen ingevulde enquête.
We hoeven ons dus niet te vervelen, hebben dat ook niet gedaan, zoals blijkt uit het stuk van onze voorzitter.
 
Niet alleen dingen komen en gaan . Dit geldt ook voor mensen en deelname aan activiteiten. Ik wil op deze plaats
namens de redactie en natuurlijk ook namens de hele vereniging  een grote pluim uitreiken. Die pluim gaat naar
Margreet van Gelder. Zij heeft zich op allerlei terreinen in onze vereniging ingezet, kent deze dus ook van binnen
en van buiten. Het definitieve afscheid van de redactie heeft ze om allerlei redenen een aantal keren willen uitstel
len, maar nu gaat ze ons echt verlaten. Margreet nogmaals: hartelijk dank!
De redactie hoopt dat jullie ook aan deze editie veel leesplezier zullen beleven. Tot ziens op de Voorjaarsbijeenkomst
op zaterdagmiddag 21 maart!
 
Joop Goverts
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Van de voorzitter
 
In het eerste nummer van RondUit van 2020 past een
terugblik op het nu voorbije jaar. Vijfenveertig jaar be
staan ‘we’ al. En dat hebben we bescheiden gevierd. Lang
bestaan is geen verdienste. Gewoon een kwestie van
geduldig wachten, maar het zegt wel iets over de betrok
kenheid van al die mensen die in het verleden en in het
heden zich verbonden voelen met de natuur en dat ook
willen uitdragen in hun omgeving. Een betrokkenheid
die meer dan ooit actueel is gegeven de problemen met
betrekking tot klimaat en milieu.
 
Wat we zeker ook mogen vieren is het resultaat van de
in 2019 afgeronde Natuurgidsenopleiding. Niet alleen
hebben we er een flink aantal nieuwe natuurgidsen bij,
maar ik zie ook een explosie aan nieuwe energie en
daadkracht waar onze vereniging van mag profiteren.
Dank dus aan de organisatoren van de opleiding en alle
mentoren, gastvrouwen etc. daar omheen. Naast de
energie die het verzorgen van een NGO vergt ging het
dagelijks bestaan van IVN-DRVU gewoon door. Dat
mag best een prestatie worden genoemd. Als ik dit
jaarverslag doorblader ben ik opnieuw onder de indruk
van al die excursies, wandelingen, fietstochten, roeitoch
ten, slootjesdagen, lezingen enz. en het aantal mensen
dat gebruik maakt van dit gevarieerde aanbod. Het in
gevulde activiteitenprogramma 2020 mag er ook weer
zijn.
 
De cursus vogels kijken voor beginners trok in 2018 een
goed gevuld zaaltje in het NME-centrum, net als de
daaraan gekoppelde veldexcursies. We willen dit succes
continueren door ook in de komende jaren dit soort
korte cursussen aan leden en belangstellende niet-leden
aan  te bieden, telkens met een ander onderwerp. Daar
bij mikken we met name op het tonen van ‘de natuur’ in
de directe omgeving van de deelnemers. In 2020 zal naast
de vogelcursus ook een nieuwe cde cursus ‘reptielen en
amfibieën’ worden aangeboden. Het zal aantonen hoe
veel meer in de directe omgeving van onze woonplek te
ontdekken valt als deskundige begeleiding je de weg
wijst. Onze werkgroepen hebben al toegezegd zorg te
dragen voor de cursussen van de jaren daarna.
 
Nieuw ook was het werkgroephoofdenoverleg ‘nieuwe
stijl’ waarbij het bestuur vertelt wat er binnen de vereni
ging en in ‘het land’ speelt. Aan werkgroephoofden en
andere geïnteresseerden wordt gevraagd om inbreng bij
het formuleren van beleid. Ons bestuur ervaart die bij
eenkomsten als waardevol en inspirerend en voelt de
verbreding van draagvlak onder ons beleid Met name
de betrokkenheid bij ontwikkelingen in het landelijk
IVN-veld is een steun in de rug.

 
De betrokkenheid bij de realisatie van de Tiny Forests
in Uithoorn moet zeker worden genoemd. Maar dat in
2019 ook een start kon worden gemaakt met het inrich
ten van een Tiny Forest in Wilnis, omdat ook de aan
vraag van de gemeente De Ronde Venen in de prijzen
viel, is opmerkelijk. We zullen de ontwikkelingen van
deze mini-bosjes in de komende jaren met belangstelling
volgen en hopen dat ook vanuit de landelijke IVN-or
ganisatie evaluatie zal plaatsvinden.
 
In 2020 houden we geen nieuwjaarsbijeenkomst. Som
migen zullen de erwtensoep na de wandeling missen,
maar naast alle andere nieuwjaarsbijeenkomsten was
naar ons gevoel de participatie aan de IVN-receptie
langzamerhand een ritueel dat slechts een beperkt aantal
trouwe deelnemers trok. We willen daarom in plaats van
de nieuwjaarsreceptie een voorjaarsbijeenkomst op het
programma zetten. Daarbij zal ieder jaar één van de
werkgroepen zich presenteren. Noteer de 21e maart
maar in de agenda. Ik hoop op een mooie opkomst.
 
Wil Ezendam

Tiny Forest IVN
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Algemene Ledenvergadering 

Dinsdag 24 maart 2020 

NME-centrum de Woudreus 
Pieter Joostenlaan 28a, 3648XR Wilnis 

Aanvang 20:00 uur 

Vanaf 19:30 uur is er koffie/thee 

 

Agenda 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2019 

4. Jaarverslag 2019 

a. Bestuur, toelichting door de voorzitter 

b. Financieel jaarverslag, toelichting door de penningmeester 

c. Verslag financiële commissie over het jaar 2019 (Gerda Veth en Piet Heemskerk) 

5. Samenstelling bestuur 2020-2021 

Ellen Asselbergs neemt per 1 april 2020 afscheid als secretaris. Er heeft zich nog geen 

nieuwe kandidaat gemeld. 

            Het bestuur bestaat uit 4 leden en zou graag zien dat dit wordt uitgebreid. 

     6.   Begroting 2020, toelichting door de penningmeester 

     7.   Benoeming financiële commissie voor het jaar 2020 

     8.   Plannen voor 2020  

A: Bestuur, toelichting door de voorzitter 

B: Werkgroepen 

      9.   Invulling PR-activiteiten 

    10.   Rondvraag 

    11.   Sluiting 
Pauze (verwacht rond 21:00 uur). 

 
Het bestuur verzorgt een lezing na de pauze. 

 
 De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2019 worden, samen met de 

bovenstaande agenda, aan alle actieve leden per e-mail toegezonden. 
 Het jaarverslag is te lezen op de website. Het financiële deel van het jaarverslag wordt 

meegestuurd met de agenda. 

 

Het bestuur 
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Terugblik Winterwandeling
 
Op 19 maart 2019 organiseerde ik als stagiair mijn eerste
winterwandeling samen met Hans Tuinenburg. Het was
nogal onstuimig weer met veel regen, hagel en erg harde
wind.
 
Deze wandeling bracht ons naar lusthof De Haeck in
Woerdense Verlaat. Een voormalig privé jacht- en vis
gebied met mooie doorkijkjes. Vervolgens kwamen we
bij een uitkijktoren aan de Hollandsekade met prachtig
uitzicht over de Nieuwkoopse plassen met hun mooie
rietlanden.
 
Anneke, een trouwe en enthousiaste deelneemster aan
de winterwandelingen, maakte hiervan tekeningen. Ik
vind het heel bijzonder dat Anneke de moeite heeft ge
nomen om van dit gebied deze mooie tekeningen te
maken.
 

We keerden terug naar de auto's via het Pietersenpad en
de Westveense molen. Een oversteek met de trekpont
vormde nog een uitdaging omdat het touw eronder vast
kwam te zitten. Het was een geslaagde wandeling.
 
Barbara van Tongeren

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 After centuries of assertive struggle as a delta 

folk, will water defences simply be our last-resort 

survival steps? Where are the limits to un-

growth?  How can we prepare for a future we 

dare not yet envisage?  

Wedges work.    gotothepro@osborn.nl 

’n Wedge 

weetje 
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Eindejaarsplantenjacht 2019 in De Ronde Venen

Afgelopen december hebben we in De Ronde Venen
weer enthousiast meegedaan aan de eindejaarsplanten
jacht. Doel van de plantenjacht is te onderzoeken wat
het effect van weer en klimaat is op bloeiende planten
door elk jaar (dit was de 6e keer) systematisch en op
grote schaal winterbloeiers te tellen.
 
Op verschillende plaatsen in de gemeente hebben mensen
een uur al wandelend de bloeiende soorten planten die
ze tegenkwamen geteld. In Wilnis en in park Klarenbeek
in Amsterdam Zuidoost (net over de grens met Abcou
de) zijn  twee mensen op stap gegaan, in Mijdrecht en
Abcoude vier. In Mijdrecht werden de meeste bloeiende
planten gevonden: 39, in Wilnis waren het er 29, in
Abcoude 21 en in Klarenbeek 11.

 
FLORON, de organisator van deze plantenjacht, heeft
op zijn website de landelijke resultaten gepubliceerd
(www.floron.nl/plantenjacht). Daaruit blijkt dat er per
telling gemiddeld 14,5 bloeiende planten zijn gevonden.

In De Ronde Venen komen wij op een gemiddelde van
25 per telling. De landelijke top 3 bestaat uit: Madelief
je, Straatgras en Vogelmuur. Ook bij onze tellingen zijn
zij gevonden. In het totaal zijn er 571 verschillende wilde
en verwilderde planten in bloei aangetroffen, dat is ruim
20% van de hele Nederlandse flora.  
 
Het ging vooral om planten die door het uitblijven van
behoorlijke (nacht)vorst de bloei weten te rekken en om
soorten die het hele jaar door kunnen bloeien, zoals het
Madeliefje. Voorjaarsbloeiers zijn bijna niet gevonden,
ook niet in De Ronde Venen. Alleen aan het Gein
(Abcoude) stond één Sneeuwklokje in bloei, ontsnapt
uit de boerentuin ernaast.
 
Ook in Uithoorn is enthousiast geteld; hier werden 44
verschillende bloeiende planten gevonden.
 
Jetske van den Bijtel
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De wilde eend, vogel van het jaar 2020 
 
 
De woerd is de grootste verkrachter die ik in de weilan
den en wateren om mij heen zie.
Op dit moment (februari) zwemmen de wilde eenden
braaf in paartjes rond. De woerd wat bezitterig. Als er
een andere woerd in de buurt komt wordt die vrij
hardvleugelig weggejaagd. De vrouw laat zich het gezel
schap en het gedrag van de woerd aanleunen. Er moet
nog gepaard worden en ze heeft in deze man een goede
gezien voor het beste nageslacht. En volgend jaar kiest
ze weer een nieuwe man.
 

De woerd gedraagt zich niet alleen bezitterig, maar ook
een beetje dom. Hij denkt dat hij de vrouw de beste plaats
kan aanwijzen om haar nest te bouwen. En dat wil nog
wel eens een exotische plek zijn. In mijn tuin wees de
woerd ooit een wilg aan. Een nest bovenop een (net
geknotte) wilg leek hem buitengewoon geschikt. Achter
af begrijp ik hem wel een beetje. Hij keek vast naar boven
en dacht: daar ziet niemand het nest. Dat was toch een
kortzichtige gedachte. Want zodra de vrouw haar eieren
is gaan leggen is de man vertrokken. Voederen? Ho
maar… Nu eten de vrouwen niet veel als ze aan het
broeden zijn, maar af en toe moeten ze toch van het nest
af om even te foerageren. En ja, boven haar zijn de ek
sters, de buizerds. En daar gaan de eerste eieren. Soms
vond ik ze gebroken en wel naast de wilg. En als de
kuikens eenmaal uit zijn, zijn ze een gemakkelijke prooi
voor alle vliegende predatoren. In het nest op de wilg
was na een week niet één pul meer over.
Vrouwen wilde eend kunnen beter niet luisteren naar de
mannen…
 
Zodra de vrouw is gaan broeden beginnen de mannen
hun verkrachtersbestaan. In het begin zwemmen er nog
niet zoveel vrouwen rond, alleen als ze foerageren. Maar
zodra ze met hun pullen het water in gaan zijn ze niet
meer veilig voor de woerden. In mijn vijver zwom vorig
jaar een vrouw wilde eend met negen piepkleine pullen.
En daar komen alweer twee woerden op haar jagen. Ze
vlucht weg maar wordt toch gepakt. Paniek onder de

kleintjes. Ze komt terug en neemt  gauw  de moederrol
weer op zich.
Overigens is in de buurt ook een woerd gesignaleerd die
vadert: voeren, meezwemmen met vrouw en pullen. Ik
heb het nog nooit gezien.
Wel zag ik vorig jaar drie necrofiele woerden. Ze vochten
onderling wie van de drie een inmiddels overleden vrouw
eend mocht dekken en deden dat toen maar om de beurt.
 
Bad habits…
Om de titel van de vogel van het jaar 2020 te verdienen
zouden vogels toch eerst iets moeten doen om de sym
pathie van ons omstanders te verkrijgen. Zoals vorig jaar
de wulp en eerder de grutto. Want alle omstanders en
vooral vogelaars worden opgeroepen mee te doen aan
tellingen. Van kuikens, mannen en vrouwen.
Sovon  (SOVON vogelonderzoek Nederland) roept
hiertoe op omdat het aantal wilde eenden terugloopt
(met 30% sinds 1990). Hierover is zorg. En er is ook zorg
over het gegeven dat er veel meer woerden zijn dan
vrouwtjes.
Sovon schrijft dat het in de winter misschien komt
doordat vrouwen zuidelijker overwinteren dan mannen.
Maar eenden trekken niet veel. En waarom minder
vrouwelijke kuikens groot komen dan mannelijke kui
kens is al helemaal niet bekend.
Goed,  sympathie verdienen de woerden dus niet echt.
Maar toch zou ik de wilde eenden missen als ze echt
minder talrijk zouden worden. Nu zie ik uit mijn raam
zeker acht paartjes zwemmen. En dat hoort ook zo. Elk
jaar is het een vreugde de jonge kuikens te zien. Te zien
hoe ze vrijwel direct kunnen zwemmen en meestal goed
luisteren naar de waarschuwingen van hun moeder.
Dus toch maar tellen.
In de winter is dat wat lastiger: na de rui lijken man en
vrouw sterk op elkaar. Tot ze natuurlijk zo rond eind
januari weer hun verleidelijke tooi terugkrijgen.
En misschien is er ruimte voor een opvoedingsprogram
ma. De paartjes lopen graag over mijn grasveld met hun
grote platte poten. Juist nu de sneeuwklokjes en krokus
sen de kop hebben opgestoken!
 
Catherine  van de Graaf
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In de achtertuin van Plokje
 
Educatief kinderboek door Hettie Drost
 
Zoals aangekondigd tijdens mijn eindpresentatie en de
diploma-uitreiking in juni 2019 van de Natuurgidsenop
leiding, hierbij een update van mijn educatieve kinder
boek ‘In de achtertuin van Plokje’.
 
Het boek is er! Afgelopen 30 januari is het boek gepu
bliceerd. Een groot aantal IVN’ers was bij de boekpre
sentatie aanwezig. Hoe leuk was dat. Dank voor jullie
aanwezigheid, steun en support! Het is een educatief
kinderboek gebaseerd op bloemennamen en het verhaal
en de betekenis achter de bloem. Hoofdpersonage kip
‘Plokje’ is een onderzoekende, avontuurlijke en sociale
kip, die houdt van heerlijk buiten zijn en graag op ont
dekking gaat in de natuur. In de achtertuin heeft zij al
lemaal mooie, pure ontmoetingen met de eerste bloemen
die aan het einde van de winter en het begin van de lente
de grond uitkomen. Allemaal met hun eigen verhaal.
 
In de Victoriaanse tijd communiceerden mensen met
deze mooie bloementaal. Bloemen vervullen een belang
rijke rol in onze tradities en in ons dagelijks leven. Al
zijn we ons daar tegenwoordig niet zo heel bewust van.
Door het avontuur van kip Plokje krijgen kinderen deze
boodschap onbewust mee. Ook sociale aspecten, een
eventuele herkenning van- en inzicht in emoties die je als
kind wel eens hebt, komen aan bod in dit boek.
 
Verklaringen uit het Victoriaanse bloemenwoorden
boek:
Sneeuwklokje:  troost en hoop
Narcis: begin en eigenliefde
Krokus: jeugdige vrolijkheid
Tulp: liefdesbetuiging
Hyacint (paars): vergeving
Hyacint (blauw):  standvastigheid
Hyacint (wit): schoonheid
Vergeet-mij-nietje: vergeet mij niet
Anemoon: in de steek gelaten

 
Al deze mooie lentebloemen komen in dit (eerste)
avontuur van kip Plokje aan bod. Mocht je interesse
hebben in het boek ‘In de achtertuin van Plokje’ of ben
je benieuwd hoe het boek tot stand is gekomen? Kijk
dan op www.plokje.nl
 
Hettie Drost
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Boekpresentatie ’In de achtertuin van Plokje’
 
Op 30 januari jl. presenteerde Hettie Drost haar educa
tieve kinderboek ‘In de achtertuin van Plokje’. Hoofd
personage in het boek is de kip ‘Plokje’ die vertelt over
haar belevenissen in de achtertuin.
Deze presentatie, welke plaatsvond in de schuur van
Hetties broer aan de Boterdijk in de Kwakel, werd druk
bezocht. Er waren meer dan 100 gasten aanwezig.
 
Hettie is werkzaam in de bloem- en groenstyling op lo
catie en dat was te zien. De locatie zag er prachtig uit!
De schuur was omgetoverd tot een waar bloemen(tul
pen)paradijs. De gasten werden voorzien van een
drankje en er was de mogelijkheid een gekocht boek te
laten signeren. In verband met dit feestelijke moment
waren buiten zelfs kippen aanwezig.
 
Hetties boek was onderdeel van haar eindopdracht voor
de natuurgidsenopleiding, welke zij in juni 2019 heeft
afgerond. Zij heeft een hoop tijd gestoken in de opmaak
van het boek samen met Annemoon van Steen die de
illustraties heeft gemaakt. Het is een prachtig boek ge
worden met een mooie boodschap. Een boek om trots
op te zijn!
Mocht je interesse hebben in het boek bekijk dan het
artikel van Hettie hiernaast.
 
Barbara van Tongeren

kootbrillen
voorheen hans winter brillen

De Passage 10   Mijdrecht  0297 284479
www.kootbrillen.nl  info@kootbrillen.nl
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Deze laatste excursie zal tot 14.00 uur duren. We nemen
wat extra tijd voor een mooie afsluiting waarbij we alle
soorten goed kunnen herhalen.
 
Voor de cursus, inclusief koffie, thee en de zakgids ‘Vo
gels van Nederland en België’, wordt een bijdrage ge
vraagd van € 40,- Bovendien wordt de cursus mede
mogelijk gemaakt door Tuincentrum ‘De Huifkar’
waarvan u een bon krijgt, die u kunt besteden voor het
vogelvriendelijker maken van uw tuin.
 
Voor vragen: mail naar vwg.ivn.rvu@gmail.com.
 
U kunt zich opgeven voor de cursus via het daarvoor
bestemde aanmeldingsformulier. Ga naar:  https://
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn en klik
boven in de menuregel op NIEUWS, daar vindt u ver
dere informatie en het aanmeldingsformulier ‘Vogels in
de Kijker’.
Na aanmelding volgt een ontvangstbevestiging en een
uitgebreide cursusbrief.
 
Vogelwerkgroep

Leer vogels kennen met IVN
 
Kijkt u wel eens naar vogels in de tuin? Vraagt u zich
wel eens af welke vogel u zo prachtig hoort zingen? Wilt
u meer weten over weide-, water- en tuinvogels?
 
Elke twee jaar organiseert de vogelwerkgroep van IVN
De Ronde Venen & Uithoorn een cursus die u vertrouwd
maakt met de meest voorkomende vogels in onze omge
ving. De cursus ‘Vogels in de kijker’ is geschikt voor
iedereen met belangstelling voor vogels. U hoeft geen
voorkennis te hebben. Na afloop bent u in staat veel
algemeen voorkomende vogels te herkennen op grond
van uiterlijk, geluid en gedrag. Ook weet u hoe u uw tuin
vogelvriendelijker kunt maken en waar u informatie
vindt over vogels (internet en boeken).
 
We vertellen u in drie avonden welke vogels er leven in
tuin en park,  polder en moeras en welke in bos- en
duingebied. Dit doen we zoveel als mogelijk interactief
waarbij u niet alleen leert kijken, maar ook luisteren. Zo
weet u straks in de lente veel sneller welk vogeltje u ziet
en hoort of hoe u dat te weten kunt komen.
De cursus bestaat uit drie maandagavonden (16 en 30
maart en 20 april) en drie excursies (21 maart, 4 en 25
april). De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen
om 22.00 uur. Locatie: NME-centrum 'De Woudreus',
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
 
De eerste twee excursies zijn op zaterdag 21 maart en 4
april van 9.00 tot 11.00 uur. We gaan op zoek naar tuin-
en parkvogels rond het Zijdelmeer in Uithoorn en naar
polder- en moerasvogels in de Groene Jonker bij Zeven
hoven. Op zaterdag 25 april gaan we bos- en duinvogels
zoeken in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst 21 maart 2020 
 
Veel dingen in de natuur herhalen zich, maar er zijn ook
dingen die veranderen en evolueren. Zo ook tradities.
 Zoals eerder hier aangekondigd willen we dit jaar graag
een Voorjaarsbijeenkomst houden in plaats van de tra
ditionele Nieuwjaarsreceptie. Het begin van de LENTE,
zaterdag 21 maart is daar een mooie dag voor, nieuwe
ronde nieuwe kansen, ook in de natuur…
 
Het programma is als volgt:
14.00-15.00 inloop, opening, koffie, thee en lekkernijen
15.00-16.00 presentatie vogelwerkgroep
16.00-17.00 borrel, sap en lekkernijen
 
Wij willen elk jaar een werkgroep de ruimte geven zich
te presenteren aan de leden. De vogelwerkgroep heeft
aangegeven dat dit jaar te willen doen. De leden van
natuurfotografie club exposeren foto’s van het afgelo
pen jaar. Nog een reden om ons op de lente te verheugen!

Graag ontmoeten wij jullie in het NME-centrum de
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a   3648 XR Wilnis.
 
Namens het bestuur,
Willeke Rotteveel
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Lezingen
Lezing: ‘De Vinkeveense onderwaterwereld’
Door:                  Rob Idema, IVN natuurgids
Datum:               Dinsdag 5 mei 2020, 20:00 uur
Locatie:              NME-centrum De Woudreus
Informatie:         Caroline Koldewij, 06-3069 6449
 
Zou je wel eens willen weten wat er onder het waterop
pervlak van de Vinkeveense Plassen te zien is? Wat groeit
daar? Wat leeft daar? Met verhalen, foto’s en filmbeel
den laat Rob Idema jullie beleven wat er onder water in
de Vinkeveense Plassen gebeurt.
 

Lezing: ‘Samen duurzaam voedsel produceren’
Door:                Herenboeren Groene Hart
Datum:             Dinsdag 2 juni 2020, 20:00 uur
Locatie:            NME-centrum De Woudreus
Informatie:       Tinok van Hattum, 0297-534562
 
Herenboeren Groene Hart is een initiatief van een groep
inwoners uit het Groene Hart van Holland. Zij willen
grip op ons eten: gezond eten, weten waar het vandaan
komt en hoe het wordt geproduceerd. Ze willen erop
kunnen vertrouwen dat het hele proces eerlijk gebeurt,
met respect voor de boer, de dieren en de natuur.
Daarom verkennen ze de mogelijkheid om in het Groe
ne Hart te komen tot een kleinschalig gemengd boeren
bedrijf; een zogenoemde Herenboerderij. Want het is
toch fantastisch als ons eten in onze eigen omgeving
wordt geproduceerd? En wat is er leuker dan een boer
derij te hebben die je van eten voorziet?
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Van lokale IVN-natuurgids tot internationale herpetofauna-
natuurgids
 
Soms lopen dingen anders dan voorzien. Al sinds vele
jaren ben ik als werkgroephoofd amfibieën reptielen en
vissen binnen ons lokale IVN actief. Daarnaast ben ik
tijdens mijn reizen ook altijd op zoek naar herpetofauna.
Zo heb ik al heel wat gebieden in Europa afgestruind en
bij veel verenigingen en organisaties ervaring opgedaan
in veldwerk en het waarnemen van herpetofauna in het
wild.
 
Op een van mijn natuurreizen belandde ik via Inezia
Tours met een natuurreis in het noorden van Grieken
land en in Noord Macedonië. Schitterend uiteraard: veel
schildpadden, hagedissen en slangen waar we in Neder
land niet aan kunnen tippen. Maar aangezien Inezia
Tours voornamelijk vogelreizen en meer algemene na
tuur- en fotografiereizen  organiseert, was een specifieke
herpetologische reis nog geen vast onderdeel van het
reisaanbod.  Dus ik heb mijn best gedaan om tijdens de
Griekenlandreis zoveel mogelijk beestjes te spotten.
Dat werd een flinke lijst...

 
Doordat het wederzijds goed beviel en ik, mede met mijn
tijdens de IVN-natuurgidsencursus opgedane ervarin
gen, een leuke bijdrage kon geven aan de lijst van
waargenomen soorten, werd ik na de vakantie benaderd
of ik er iets voor voelde om als gids toe te treden. En dan
specifiek voor een herpetologische reis waar ik als reis
begeleider en natuurgids zou mogen fungeren, naast de
lokale gids. Daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na

te denken en na wat heen en weer gebel en ge-email, was
het in november dan zover: de eerste herpetologische reis
voor seizoen 2020 stond op de website en in de brochu
re van Inezia Tours!

 
In mei mag ik een reis naar Zuid-Bulgarije begeleiden!
Slangen, schildpadden en hagedissen van allerlei soorten
gegarandeerd! Dus mochten jullie in mei nog een lege
agenda hebben en wel eens wat anders willen zien dan
de bruine kikker en de ringslang... geef je op! Meer in
formatie? Check:
https://www.ineziatours.nl/uitgelichte-bestemmingen/reptielen-
bulgarije
https://www.ineziatours.nl/reisbegeleiders/joris-drubbel
 
Joris Drubbel

Kaspische toornslang
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Knotten in ’t Enge Bos 
 
Anja en Lia daagden de jeugd van De Ronde Venen en
Uithoorn uit om te komen knotten. 
Maar liefst 16 jongens van 8, 9 en 10 jaar meldden zich
aan. Samen met de knotploeg van Uithoorn gingen zij
aan de slag in ‘t Enge Bos bij ‘Klein Mexico’ in de
Kwakel. 

 
Knotten bij Jeannette en Paul.
De jongens stonden te popelen om te beginnen. Na een
korte uitleg over het gebruik van de takkenschaar en de
trekzaag konden we aan de gang. Eerst gingen we de
wilgen langs het pad knotten, niet allemaal, maar om en
om. Toen de takken van de heg bij het High Tea huisje
van Jeannette zagen en knippen. Tot slot naar het
landje, daar zaten verschillende knullen in de bomen. 
 
Er is hard gewerkt, gezaagd en geknipt, je zag het lichter
worden.  Om kwart over drie was het tijd voor choco
melk met heerlijke, zelfgebakken cake van Jeannette. 
De cake ging helemaal op. Ja, van knotten krijg je trek. 
 
Anja bedankte de mannen van de knotploeg met een pot
honing van haar bijen. En na een applaus voor onszelf
gingen we allemaal tevreden huiswaarts. 
 
Graag tot de volgende keer. 
 
Anja de Kruijf en Lia Rademaker 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 In 2200, the Old Netherlands will be Small Islands 

Developing States. Other SIDS – Kiribati, Marshall 

Islands, Nuie – will be gone, so too much of 

Accra, Alexandria, Cairo, Cardiff, Dhaka, Jakarta, 

Lagos, London, Maputo, Miami … New Atlantis’s. 

Some wedges work.  gotothepro@osborn.nl 

’n Wedge 

weetje Bijzondere vondst!
Bij het opruimen van het archief kwam Ellen Assel
bergs acht doosjes met dia's tegen van vogels en insec
ten. Ellen heeft diverse mensen gevraagd maar nie
mand weet van/voor wie deze dia's zijn. Weet jij het
wel laat het even weten aan Ellen: 0297-530139
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Haat en liefde in de polder
 
Sneeuwklokjes volgen hun eigen plan
 
In  het najaar van 2017 zijn in mijn tuin 192 sneeuwklok
jes gepoot. Allemaal in het gras. In het voorjaar van 2018
kwam er één sneeuwklokje op. “Houden ze niet van mijn
nieuwe tuin?” schreef ik toen. Ik ben toch maar naar de
boerderij van mijn familie gegaan en heb drie polletjes
sneeuwklokjes uit de oude boerderijtuin geschept.  In die
oude tuin vermeerderen ze zich altijd spectaculair.
Vorig jaar, 2019,  kwamen de boerderijsneeuwklokjes
op. En tot mijn verrassing een 100-tal sneeuwklokjes op
een andere plek. Bolletjes die al in de grond gezeten
moeten hebben. Van mijn nieuwe sneeuwklokjes zag ik
er vijf. Zouden ze niet willen? Of hadden ze liever ergens
anders gestaan?
Dit jaar, 2020, weer een verrassing. De boerderijsneeuw
klokjes doen het prachtig. De oude, die spontaan tevoor
schijn waren gekomen, laten zich ook niet onbetuigd.
Het zijn er nu een paar honderd. En op de meest exoti
sche plekken komen eenlingen op.
Hoe komen ze daar? Waren ze ook al in de grond? Of
worden ze verplaatst door muizen? Dat zou kunnen.
Veldmuizen eten bolletjes en laten natuurlijk ook wel
eens iets vallen.
Dat geeft hoop voor de toekomst.
Maar de grootste verrassing was, dat er van mijn ‘nieu
we’ bolletjes uit 2017 nu al zo’n 25 opkomen. Voorzich
tig probeer ik te denken dat zij  toch van mijn nieuwe
tuin gaan houden.
 
Catherine van de Graaf

 
Dit voorjaar geeft de IVN-werkgroep WARV (werk
groep amfibieën & reptielen & vissen) een meerdaagse
cursus over de herkenning van de herpetofauna in onze
eigen regio.

IVN-Voorjaarscursus: Herkenning amfibieën & reptielen

Ringslang en prooi

Gedurende drie donderdagavonden op 26 maart, 2 april
en 9 april gaan we aan de hand van een veldgids, actue
le informatie en praktijkvoorbeelden nader in op de
kikkers, padden, salamanders, hagedissen en slangen in
Nederland.
 
Aansluitend aan deze donderdagavonden worden er in
de weekenden tevens excursies georganiseerd. Inschrij
ven hiervoor kan tijdens de cursusavonden.
De cursus biedt plaats aan maximaal 20 deelnemers, dus
wees er op tijd bij!
 
Op de website volgt informatie over het benodigde
cursusgeld en wijze van aanmelden. Plaats en data:
NME-centrum de Woudreus, 26 maart, 2 april en 9 april,
vanaf 20.00 uur. Excursies: onder andere slootjesexcur
sie en ringslangen zoeken.
 
Joris Drubbel
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Waardering voor RondUit
 
Kortgeleden hebben we een enquête gehouden onder
leden en donateurs over ons verenigingsblad RondUit.
Omdat het enerzijds qua kosten een flinke belasting is
voor de vereniging en anderzijds ook van de redactie veel
tijd vraagt om het blad ieder kwartaal weer op de mat
te bezorgen, vond de redactie het gerechtvaardigd om te
onderzoeken of het blad gewaardeerd wordt en voorziet
in een behoefte.
 
Het antwoord daarop kan gelukkig “ja” zijn. Om te
beginnen kregen we 109 reacties op de enquête op een
totaal van ruim 300 personen die we per email benaderd
hadden. Een score waar we best tevreden mee zijn. Bijna
de helft van de respondenten geeft aan het blad van voor
tot achter te lezen, terwijl nog eens 40% zegt enkele ar
tikelen te lezen. Ook inhoudelijk zijn de leden best te
spreken over RondUit. Over het algemeen vindt men de
inhoud informatief, heeft het blad een verbindende
functie en vindt men de inhoud ook nuttig. Dat laatste
blijkt ook uit de waardering die men heeft voor de di
verse artikelen. De belangstelling gaat dan vooral uit
naar zaken als het activiteitenschema, de data van lezin
gen en andere belangrijke data en de inhoudelijke infor
matie die de voorzitter ieder kwartaal levert. De waar
dering voor de andere stukken is net een fractie lager.
 
Ook als we vragen naar wat de leden zien als belangrijk
ste functie die het blad nu vervult, lijkt dat de teneur.
Hierbij konden de respondenten een rangorde aangeven
in hun mening. Vooral data van activiteiten vindt men
belangrijk, maar wel op de voet gevolgd door de infor
matie over het reilen en zeilen van de club en de verbin
dende functie die het blad kan vervullen. De overige
stukken lijkt men wel op prijs te stellen, maar niet per se
noodzakelijk. In dat opzicht zou RondUit dus eigenlijk
net zo goed een mededelingenblad kunnen zijn en zijn
de kosten en inspanningen misschien wat teveel voor
deze functie.

 
Maar als we vragen naar welke functie het blad zou
moeten vervullen naar de mening van de lezers, blijkt
een andere voorkeur. Dan blijkt dat bijna 40% eigenlijk
vindt dat het blad informatie moet geven over natuur en
milieu in onze omgeving. Misschien een beetje gechar
geerd gezegd: meer nieuwswaarde.
 

Informatie over het reilen en zeilen van de vereniging
komt op de tweede plaats met 24%, pas daarna gevolgd
(16%) door informatie over komende activiteiten van de
vereniging. Pas op de allerlaatste plaats (13%) komt de
binding tussen de leden als de belangrijkste functie naar
voren. De overige antwoorden (8%) vinden juist de
combinatie van deze functies belangrijk.
 
Kennelijk heeft RondUit nu dus een functie (belangrijke
data e.d.) maar ziet men eigenlijk liever meer informa
tieve artikelen over natuur en milieu in onze omgeving.
Een opdracht voor de redactie, lijkt het. Toch antwoordt
maar liefst 74% van de respondenten dat RondUit vol
doet aan de functie die het in de ogen van de lezers zou
moeten vervullen. Dat is dan weer een beetje verwarrend,
maar we leggen het maar zo uit dat men het blad toch
in overgrote meerderheid waardeert.
 
Gevraagd naar verbeterpunten zien we nogal wat op
merkingen die vragen over wat meer inhoudelijke arti
kelen, meer discussie, wat meer verhalen uit de werk
groepen, verslagen van excursies en andere activiteiten
binnen de vereniging. Over het algemeen zijn dat zaken
die juist van buiten de redactie aangeleverd zouden
moeten worden en daar zijn we toch echt afhankelijk
van de leden van onze club. Over alternatieven voor de
huidige opzet zijn de meningen erg verdeeld. Natuurlijk
de nodige opmerkingen dat een papieren blad in deze
tijd niet meer kan, maar daar tegenover staan voldoen
de noodkreten dat het blad niet alleen in digitale vorm
verspreid moet worden. Wellicht dat die laatste groep
nog groter was geweest als we de enquête niet via email
hadden verstuurd (we hebben van een behoorlijk aantal
leden nog steeds geen e-mailadres).
 
Kijkend naar de kosten vindt maar ruim een kwart van
de respondenten dat het blad te duur is, bijna de helft
vindt de kosten acceptabel en nog eens een kwart ziet
wel wat bezuinigingsmogelijkheden. Qua tijd die er door
de redactie ingestoken wordt, vindt bijna de helft dat dat
de moeite waard is. Een kwart vindt dit echt te veel en
de overige antwoorden komen er in het algemeen op neer
dat de redactie dat zelf moet bepalen: ze zullen het im
mers toch deels ook doen omdat ze het leuk vinden.
 
Kortom, genoeg om over na te denken voor de redactie
en ons voordeel te doen met de uitkomsten van deze
enquête. Hoe we dat gaan doen, daar gaan we in de
nabije toekomst gezamenlijk ons hoofd over breken, dus
wordt vervolgd. En natuurlijk houden we ons aanbevo
len voor reacties van leden en donateurs die zich niet
gehoord voelen, bijvoorbeeld omdat ze niet benaderd
zijn vanwege een ontbrekend e-mailadres.
 
Sep Van de Voort
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Fotografie door Willy Drubbel

Drieteenstrandlopertjes door Tine van der Schaaf

Roze gruo door Ellen Asselbergs

Drieteenstrandlopertjes door Henk Steenbergen

Fotografie door Marianne van den Bosch
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Graveslootpad, IVN Winterwandeling december 2019
 
Op 21 december verzamelden we om 9:30 uur bij de
parkeerplaats van de begraafplaats in Wilnis om richting
Kamerik te vertrekken. Voor de meeste mensen is de tijd
voor kerst een drukke periode, maar we hadden toch een
goede opkomst: 19 deelnemers.
 
Samen met Merlijn van den Berg heb ik deze wandeling
voorbereid. Al op 5 november hebben we proef gelopen
en dat was maar goed ook want niet overal was de
wandeling even duidelijk aangegeven. Na aankomst bij
De Boerinn in Kamerik wachtten we even tot iedereen
aanwezig was en vertrokken toen om het Graveslootpad
te volgen. Een wandeling van ongeveer 8 km lang. Helaas
begon het een beetje te regenen. Maar gelukkig  werd
het later droog.
 
Tijdens de eerste korte stop vertelde Merlijn over de
polder waarin opvalt dat de boerderijen niet aan de weg
liggen, maar zo’n honderd meter verderop in het wei
land. Dit komt omdat ze op kleiruggen staan. Ook De
Boerinn (Wilhelminahoeve) is op zo’n kleirug gebouwd.
Ook vertelde zij over de Grecht. De oude Grecht is nu
de Middenwetering. Een verbinding tussen de Oude Rijn
en de Kromme Mijdrecht die vooral een functie had als
scheepvaartroute tussen Woerden en Amsterdam. In
1494 is de Nieuwe Grecht gegraven. Deze doorsnijdt de
polder Kamerik Mijzijde, waardoor stukjes land van
Mijzijde tussen de Oude Meije en de Nieuwe Grecht
kwamen te liggen. Deze ‘nessen’ werden later voor een
deel bij de polder Zegveld gevoegd en een deel, de Ka
merikse Nessen, ontwikkelden zich tot vruchtbaar
hooiland.

Na de weilanden met bruggen van planken die voorzien
zijn van een ‘armleuning’ kwamen we weer op de open
bare weg in Woerden : ’s Gravensloot heet deze weg. Tot
1989 was Kamerik een zelfstandige gemeente, nu hoort
deze bij Woerden, ’s Gravensloot was de grens.
Na een korte koffiestop om even op te warmen en bij te
praten  vervolgden we onze weg richting het Bredius
park. Bij de ingang vertelde Barbara het een en ander.

 
Het park is jarenlang privé eigendom van de familie
Bredius geweest. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw
echter niet meer. Dit mooie park dreigde zelfs bebouwd
te worden. Bewoners kwamen in opstand en vormden
een stichting die, nu nog met vrijwilligers, het onderhoud
van het park verzorgt.
 
Het is een bijzonder mooi park waarin nog hoogstam
fruitboomgaarden bewaard zijn gebleven. De oudste
exemplaren zijn meer dan 100 jaar oud. Als er bomen
wegvallen worden er nieuwe bomen van oude rassen
geplant. In het voorjaar kun je genieten van de prachti
ge bloesems. In september zijn de vers geplukte, onbe
spoten appels en peren evenals hun sap te koop.
De hoogstamboomgaarden zijn een belangrijke plek
voor verschillende vogels zoals de bosuil, de grote bonte
specht, de groene specht en de boomklever. Langs de
sloten komt de ijsvogel voor. Er is ook een bomentuin
(Arboretum) waar je 39 verschillende boomsoorten kan
bekijken. Deze is vrij toegankelijk.

 
Verderop vertelde Barbara over pest- en geriefbosjes.
Een pestbosje is een klein, met bomen begroeid stuk land
waarin dieren zijn begraven die aan een besmettelijke
ziekte zijn bezweken.
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Ze werden gebruikt in de  zeventiende en achttiende
eeuw. Pestbosjes liggen op grotere afstand van de
boerderij. De ringsloot eromheen dient om het gezonde
vee van de besmette plek weg te houden. Sommige
pestbosjes herinneren aan de verschillende veepest-epi
demieën uit voorgaande eeuwen en aan een andere be
langrijke ziekte zoals miltvuur, dat heel lang besmettelijk
blijft. Halverwege de negentiende eeuw werd het moge
lijk vee in te enten tegen allerlei besmettelijke en dode
lijke veeziekten. Dit heeft er voor gezorgd dat vee niet
meer massaal afgemaakt hoefde te worden. De begraaf
plicht werd dan ook in 1855 afgeschaft.
 
Gerief(hout)bosjes worden vaak verward met pestbos
jes. Deze zijn vaak in de laagste delen van een weiland
aangelegd. De bomen en struiken die in zo’n geriefhout
bosje staan, worden eens in de tien à vijftien jaar 'afgezet'.
Afzetten wil zeggen dat de bomen dicht bij de grond
worden afgezaagd. Deze werkzaamheden worden in de
wintermaanden uitgevoerd. Het deel van de boom dat
blijft staan, gaat in het voorjaar vanzelf weer uitlopen.
De nieuwe takken die zich vormen, worden na tien jaar
opnieuw afgezet. De takken kunnen voor allerlei toepas
singen worden gebruikt. Vroeger was dat  voor brand
hout (wilgenhout), gereedschapsstelen (essenhout) en
bezems (berkentakken).

 
Tegenwoordig wordt het hout gebruikt als brandhout
voor de open haard of kachel.
 
Na een geslaagde wandeling gingen de deelnemers vol
daan terug naar het verzamelpunt in Wilnis of recht
streeks naar huis.  
 
Barbara van Tongeren en Merlijn van den Berg   

foto: Merlijn van den Berg
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Openbare activiteiten IVN De Ronde Venen & Uithoorn 

De activiteiten zijn gratis en vrij toegankelijk, tenzij anders is aangegeven. 
Wijzigingen kunnen soms voorkomen. 

Kijk voor actuele en aanvullende informatie op de website 
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn of bel het vermelde informatienummer 

Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Zaterdag 14 maart, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
 
 
IVN Winterwandelen 
Datum, tijd Zaterdag 21 maart, 9:30 tot 12:30 uur 
Waar  Bosdijk/Veenkade, Portengen 
Verzamelen P Algemene Begraafplaats, Ringdijk 4, Wilnis 
Informatie Hans Tuinenburg, 06-18082328 
Aanmelden Niet nodig 
 
Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Zaterdag 28 maart, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
 
 
Bomen- en stinzenplantenwandeling in het Hugo de 
Vriespark in Abcoude 
Datum, tijd Zondag 29 maart, 14:00 uur  
Locatie Hoogstraat naast nr. 13 
Verzamelen Bij de ingang aan de Hoogstraat, P op het 

naastgelegen Markvelt 
Aanmelden  Ja, bij Jetske van den Bijtel, 06-15205835 
 j.vdbijtel@planet.nl 
 
Vogelexcursie Landje van Geijsel 
Datum, tijd Zaterdag 4 april, 8:30 tot 12:00 uur 
Verzamelen P. Algemene Begraafplaats, Ringdijk 4, Wilnis 
Informatie Peter Betlem, 0297-287635  
Aanmelden Niet nodig 
 
Stinzenplantenexcursie op Nijenrode in Breukelen 
Datum, tijd  Zondag 5 april om 14:00 uur  
Locatie Kasteel Nijenrode, Straatweg 25, Breukelen 
Verzamelen Voor het Koetshuis door de ingangspoort 

rechts, P links op de parkeerplaats 
Aanmelden  Ja, bij Jetske van den Bijtel, 06-15205835 
 j.vdbijtel@planet.nl 
Open dag Tuin Bram de Groote, Boterdijk Uithoorn 
Datum, tijd Zondag 5 april, 13:00 tot 16:00 uur 
Locatie Ingang tegenover werkschuur van landschap 

Noord-Holland, Elzenlaan 27, Uithoorn 
Informatie Sjaak Pieterse, 06-21462084 
 
Lezing 'Huismussen' 
Datum, tijd Dinsdag 7 april, 20:00 tot 22:00 uur 
Spreker Kees Heij, bioloog en schrijver van het boek 

“De huismus”.  
Locatie De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie Willeke Rotteveel, 06-22638676 
Aanmelden Niet nodig 
Kosten Vrijwillige bijdrage  
 
 

Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Woensdag 8 april, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
 
Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Zaterdag 18 april, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
 
Voorjaars Fietstocht Veenstromen en Polderlandschappen 
Datum, tijd Zondag 19 april, 14:00-17:00 uur 
Verzamelen tegenover Faunalaan 105, Uithoorn 
Informatie Willeke Rotteveel 06-22638676 
Aanmelden Niet nodig  
 
Nachtegalenexcursie, Amsterdamse waterleidingduinen 
Datum, tijd Zaterdag 25 april, 6:30 tot 14:00 uur 
Verzamelen P Algemene Begraafplaats, Ringdijk 4, Wilnis 

om 6.30 uur of 7:15 uur 
Waterleiding Duinen, ingang Panneland, 
Vogelenzangseduinweg 4, Vogelenzang 

Informatie Roy de Dood, 06-23559528 
Aanmelden Niet nodig 
 
Bomenwandeling met een praatje 
Plaats  Wilnis 
Datum, tijd Zondag 26 april, 10:30 tot 12:00 uur 
Verzamelen Zie IVN website 
Aanmelding  Niet nodig 
Informatie Chiel Bakkeren 0297-241509  
Bij de wandeling is het mogelijk het boekje “Bomen over 
bomen” aan te schaffen voor € 7,50, graag gepast geld 
meenemen! 
 
Vogelexcursie Waverhoek 
Datum, tijd Zaterdag 2 mei, 8:30 tot 12:00 uur 
Verzamelen P Algemene Begraafplaats, Ringdijk 4, Wilnis 
Informatie Wim Bax 0297-561513 en  
  Michel Leijen 06-52004564 
Aanmelden Niet nodig 
 
Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Zaterdag 2 mei, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie  NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
 
Open dag Tuin Bram de Groote, Boterdijk Uithoorn 
Datum, tijd Zondag 3 mei, 13:00 tot 16:00 uur 
Locatie Ingang tegenover werkschuur van landschap 

Noord-Holland, Elzenlaan 27 Uithoorn 
Informatie Sjaak Pieterse, 06-21462084 
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Lezing ‘De Vinkeveense onderwaterwereld’ 
Datum, tijd Dinsdag 5 mei 2020 20:00 tot 22:00 uur 
Spreker Rob Idema, IVN natuurgids 
Locatie  NME-centrum De Woudreus, Pieter 

Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie  Caroline Koldeweij, 06-30696449 
Aanmelden niet nodig  
Kosten vrijwillige bijdrage 
 
Planteninventarisatie 'Mijn berm bloeit' 
Datum, tijd Maandag 11 mei om 19:30 uur 
Locatie  Wisselend, zie website 
Informatie Monique Schaap, 06-14045510 
 
Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Woensdag 13 mei, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie  NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692
  
Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Zaterdag 23 mei, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie  NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
 
Lezing  
Datum, tijd Dinsdag 2 juni, 20:00 tot 22:00 uur 
Spreker Iemand van ‘Herenboeren Groene Hart’ 
Locatie NMW-centrum De Woudreus, Wilnis 
Informatie Tinok van Hattum, 0297-534562 
Aanmelden  Niet nodig 
Kosten Vrijwillige bijdrage 
 
Zomeravond Fietstocht 
Datum, tijd Dinsdag 2 juni, 19:15 tot 21:30 uur 
Verzamelen Raadhuisplein in Mijdrecht 
Informatie Anja de Kruijf, 06-58924521 
Aanmelden Niet nodig, gemiddelde afstand 25 km 
 
Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Zaterdag 6 juni, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie  NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
 
Open dag Tuin Bram de Groote, Boterdijk Uithoorn 
Datum, tijd Zondag 7 juni, 13:00 tot 16:00 uur 
Locatie Ingang tegenover werkschuur van landschap 

Noord-Holland, Elzenlaan 27. 
Informatie Sjaak Pieterse, 06-21462084 
 
Planteninventarisatie 'Mijn berm bloeit' 
Datum, tijd Maandag 8 juni om 19:30 uur 
Locatie  Wisselend, zie website 
Informatie Monique Schaap, 06-1404551 
 
IVN Slootjesdagen 
Datum, tijd Zaterdag 13 juni, 14:00 tot 16:00 uur 
Voor   Kinderen 4 tot 12 jaar, ouders en grootouders 
Locatie  Wickelhofpark Mijdrecht ingang bij de Walstro. 

Let op IVN vlag! 
Informatie Cindy Raaphorst, 0297-562138/06-14391157 
Aanmelden Ja , bij Cindy Raaphorst 06-14391157 
  j.mariaraaphorst@gmail.com 
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e
 Snorkel excursie  

Datum, tijd Zaterdag 13 juni, 14:30 tot 17:00 uur 
Voor Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. 
Locatie Eiland 8 Vinkeveen 
Verzamelen Baambrugse Zuwe 143 B Vinkeveen bij 

Airdiving 
Informatie Rob Idema, 06-51162629,  
Aanmelden Verplicht bij Rob Idema, rj.idema@gmail.com 
Kosten € 30,- pp. Voor IVN-leden en donateurs € 25,-. 

Kosten zijn voor huur snorkeluitrusting inclusief 
shorty en bootvaart naar Eiland 8. Indien eigen 
snorkelspullen neem even contact op voor de 
kosten. 

 
Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Woensdag 17 juni, 9:00 tot 12:00 uur 
Locatie  NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
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e
 Botshol excursie  

Datum, tijd zaterdag 20 juni, 10:00 tot 12:00 uur 
Voor zowel volwassenen als kinderen 
Locatie Roeibootverhuur Verweij  
Verzamelen Botshol 14 – 1391 HP Abcoude 
Informatie roeitochtbotshol@gmail.com of  
 Coen Vulperhorst 06-40229310 
 Michel Leijen 06-52004564  
 Rob Idema 06-51162629   
Aanmelden Verplicht 
Kosten € 5,00 pp, IVN-leden en donateurs € 4,00
 Gráág gepast geld meenemen 
 
2

e
 Botshol excursie  

Datum, tijd Zondag 21 juni, 10:00 tot 12:00 uur 
Voor zowel volwassenen als kinderen 
Locatie Roeibootverhuur Verweij  
Verzamelen Botshol 14 – 1391 HP Abcoude 
Informatie roeitochtbotshol@gmail.com  
 Coen Vulperhorst 06-40229319 
 Michel Leijen 06-52004564  
 Rob Idema 06-51162629   
Aanmelden Verplicht 
Kosten € 5,00 pp, IVN-leden en donateurs € 4,00 
  Gráág gepast geld meenemen 
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e
 Botshol excursie  

Datum, tijd Woensdag 24 juni, 19:00 tot 21:00 uur 
Voor zowel volwassenen als kinderen 
Locatie Roeibootverhuur Verweij  
Verzamelen Botshol 14 – 1391 HP Abcoude 
Informatie roeitochtbotshol@gmail.com of  
 Coen Vulperhorst 06-40229319 
 Michel Leijen 06-52004564  
 Rob Idema 06-51162629   
Aanmelden Verplicht 
Kosten € 5,00 pp, IVN-leden en donateurs € 4,00 
  Gráág gepast geld meenemen 
 
Open dag en werkochtend NME-tuin 
Datum, tijd Zaterdag 27 juni, 900 tot 1200 uur 
Locatie  NME-tuin, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis 
Informatie NME-centrum De Woudreus, 0297-273692 
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Retouradres indien onbestelbaar:  Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis


