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Van de redactie
 
We zijn alweer ruim een jaar in coronatijd. Wat vorig jaar nog vreemd overkwam, zoals geen handen geven en
mondkapjes dragen, is nu al normale gang van zaken. We vergaderen nog steeds via Zoom/Teams en ook de leden
van de redactie van RondUit zijn sinds maart vorig jaar niet meer fysiek bij elkaar geweest. Gelukkig gaat het
vaccineren in rap tempo. Steeds meer mensen hebben al een prik gehad en verwachten binnenkort de tweede. Dat
geeft hoop.
 
Veel activiteiten van IVN De Ronde Venen & Uithoorn zijn vanwege corona stopgezet of uitgesteld. Daarom zijn
we als redactie extra blij dat we toch elk kwartaal enthousiaste artikelen van jullie ontvangen.
 
Dit voorjaar werd op 5 maart in de polder Groot Mijdrecht in Wilnis het eerste kievitsei gevonden. Dit nieuws
haalde allerlei kranten en zelfs teletekst. Vinder Otwin Nonnekes vertelt in dit nummer wat er allemaal komt
kijken bij zo’n primeur. Verder in dit nummer nieuws van de uilen- en de vogelwerkgroep. De plantenwerkgroep
gaat binnenkort starten met o.a. het inventariseren van bloeiende planten in bermen. En ook de roeiexcursies in
Botshol gaan van de zomer weer van start. Kortom we komen langzaam uit een lange winterslaap.
 
In dit nummer verder aandacht voor agressie en haat in de polder. Lees de bijdragen van Catherine en Wim over
hun ervaringen. Het bestuur heeft recent een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Zijn naam is Ray Kramer.
Hij stelt zich zelf voor in deze RondUit.
 
Kortom, weer veel te lezen en bovendien kun je genieten van de hommel- en bijenfoto’s van de IVN natuurfoto
grafieclub.
 
Veel leesplezier!
 
Gertie Pinxteren

kootbrillen
voorheen hans winter brillen

De Passage 10   Mijdrecht  0297 284479

www.kootbrillen.nl  info@kootbrillen.nl
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Van de voorzitter
 
Hoop is uitgestelde teleurstelling. Leuk gevonden en met
een kern van waarheid, maar een uitspraak die niet zo
bij mij past. Mijn glas is doorgaans net iets meer dan half
vol en van mijn grootmoeder kreeg ik het levensmotto
van Paul Kruger mee: “alles sal reg kom”. En ja, ik heb
twee coronavaccinaties gehad en dat voelt als op weg
naar meer normale bewegingsruimte na een (te) lange
winter. Maar we zijn er nog niet. Versoepelingen van de
lockdown zullen er ongetwijfeld komen, maar de zieken
huizen zijn overbelast en elkaar weer onbezorgd durven
aanraken is als praten over de wereld van vroeger.
 
Net als al die jonge en oudere mensen die snakken naar
een terrasje pikken of naar voetbal of theater gaan zijn
we als IVN De Ronde Venen & Uithoorn toe aan
vroeger. De hoop op spoedig hervatten van excursies,
wandelingen, lezingen en vooral elkaar weer in het wild
zien in plaats van vergaderen via Zoom of Skype heb ik
eerder uitgesproken. In die verwachtingen werd ik te
leurgesteld maar inmiddels werd er – zij het met horten
en stoten – begonnen met een vaccinatieprogramma en
werden de z.g. fieldlabs georganiseerd. Goede vooruit
zichten dachten we en reden om na te denken hoe ons
bestuur de stap naar weer ‘gewoon doen’ kan faciliteren.
 
We hebben daartoe op 3 mei een ‘zoom vergadering’
belegd met de werkgroephoofden. Bij het voorbereiden
hierop las ik het verslag van eenzelfde vergadering op 3
juni 2020. Toen nog deels via Zoom maar goeddeels
kwamen we toen nog fysiek bij elkaar. Op ruim ander
halve meter en de tuindeuren wijd open, maar toch…
Goede hoop op kunnen hervatten van waarom we
IVN-lid werden en met een zelfde hoop werd de derde
mei 2021 geprikt als startsein voor terugkeer naar onze
gebruikelijke bezigheden. Opnieuw te vroeg gejuicht.
Loslaten van alle coronamaatregelen zit er nog niet in
en plannen maken moet nog even wachten.
 
Is het dan allemaal kommer en kwel? Zeker niet. Binnen
de opgelegde beperkingen zijn nog veel activiteiten
mogelijk. In de buitenlucht en in kleine groepjes –
maximaal vier deelnemers met een begeleidende gids –
worden tellingen gehouden, gaan roeitochten in Botshol
door of worden uilenkasten klaar gemaakt voor het
voorjaar. Herdruk van het bomenboek is in voorberei
ding en daarop aangepaste wandelroutes worden ver
kend. Met een beetje improviseren kunnen ook slootjes
dagen veilig in kleine groepjes plaatsvinden. Het aanbie
den van dit soort mini-excursies levert zelfs kwalitatieve
winst doordat je in een deelnemend groepje van maxi
maal vier kan rekenen op maximale persoonlijke aan
dacht van de gids. Verschillende cursussen konden niet
doorgaan maar liggen op de plank om te worden uitge
rold zodra dat weer kan en de meeste sprekers hebben
toegezegd de afgelaste lezingen alsnog te willen houden
als we weer binnen bij elkaar mogen komen.

 
De recente vergadering met werkgroephoofden beteken
de voor mij een teleurstelling in die zin dat de hoop – de
verwachting zelfs – dat we een begin zouden maken met
terugkeer naar wat we allemaal zo graag doen, niet werd
bewaarheid. Maar ik kwam allerminst met een hopeloos
gevoel uit deze vergadering. Meer dan ik had verwacht
ging wel door en vooral ook liggen er genoeg initiatieven
klaar om opgepakt te worden zodra er ruimte komt. Als
ik aan de rest van 2021 denk voelt dat niet als hopen op
beter maar op nog even wachten. De kans op teleurstel
ling lijkt me vergelijkbaar met op trombose krijgen als
bijwerking van coronavaccinatie. Het gaat goed komen
en als we weer vrij mogen is er meer dan voldoende
opgekropte energie beschikbaar om opgelopen achter
standen en schade in te halen.
 
Naast alle interne activiteiten gaat ook de ontwikkeling
rond IVN landelijk verder. De Stichting (beroepsorga
nisatie) is inmiddels een Vereniging geworden die nu
formeel is gefuseerd met de Vereniging IVN. Eén lande
lijk IVN dus en dat lijkt me een goede ontwikkeling. Wat
nog wel moet gebeuren is het vaststellen van de statuten
van die nieuwe vereniging en daarmee ook het bepalen
van de rol en verantwoordelijkheden van onder meer de
Landelijke Raad, de Raad van Toezicht en de Bestuur
der of – als het om de positie van de Landelijke Raad
zelf gaat – om het voorzitterschap of de instelling van
een presidium. De gedachtewisseling daarover komt
goed op gang en wordt ook binnen onze Utrechtse regio
volop gevoerd en onze inbreng (lees met name die van
onze Willeke) krijgt volop steun. Ik verwacht dat we
tijdens de komende ledenvergadering meer kunnen
melden.
 
Wil Ezendam

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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Eerste kievitsei ook dit jaar weer in De Ronde Venen
 
In 2017 werd het eerste kievitsei van Nederland al eens
in De Ronde Venen gevonden en wel door Flip ter Heide.
Dit jaar viel deze eer mij te beurt.
Inmiddels ben ik 22 jaar actief bij de Vrijwillige Weide
vogelbescherming De Ronde Venen en Uithoorn.
Normaliter ben ik nooit op zoek naar het eerste kievits
ei. Op 5 maart reed ik langs de percelen van Engel en
Annemieke Schreurs aan de kruising N201 en de Ir.
Enschedéweg en zag ik aan het gedrag van de kieviten
dat de kans op een nest groot was. De locatie van het
mogelijke nest heb ik direct goed in mijn hoofd geprent.
 
Ik heb boer Schreurs laten weten dat ik graag wilde
kijken. Die zei: “Maar er zijn net twee collega's van je
langs geweest, dus er ligt niks.” Natuurlijk toch even
gaan kijken. En toen was het raak. Op dat moment moet
je meteen bellen met instanties die dat officieel moeten
vaststellen. Vervolgens drie kwartier wachten tot die
officiële bobo's gearriveerd zijn, want zij bepalen of het
echt het eerste ei is. Na wat testjes, het verlossende
woord. Het blijkt een vers ei te zijn en het is officieel de
eerste van dit jaar.

 
De vondst was voor mij extra speciaal. Mijn al genoem
de weidevogelmaatje Flip ter Heide die in 2017 het eerste
kievitsei vond, is in januari plotseling overleden. Ik was
er daarom nu toch wel op gebrand het eerste ei te vinden,
als ode aan hem.
 
Wat er vervolgens gebeurde is hilarisch. Het nieuws werd
als eerste opgepikt en verspreid door de Leeuwarder
Courant. De Friezen zijn er dus nog steeds op uit om de
eerste vinder te zijn (en balen nu als een stekker). NPO1
maakt er zelfs een politiek getint nieuwsitem van. RTV
Utrecht en het AD bellen mij de volgende dag uit bed
voor een interview. Kortom een hoop poppenkast voor
een eitje. In Friesland doet men er nog een schepje bo
venop. De vondst van het eerste Friese ei is een dag later
en de vinder moet ‘s middags strak in het pak bij de
Commissaris van de Koning verschijnen, hij krijgt een
zilveren beeldje en een vindersloontje.

 
Voor de komende paar maanden is dit weer een motiva
tie om samen met de andere  vrijwilligers (ca. 25) de
agrariërs te ondersteunen bij de bescherming van nesten
van weidevogels. In onze regio zijn dat vooral kieviten,
grutto's, scholeksters en tureluurs. Wij markeren de
nesten met stokken, waardoor ze kunnen worden ont
zien bij bemesten, injecteren, beweiden, maaien etc.
Resultaatgegevens worden via een app geregistreerd en
bijgehouden in een landelijke database. Bescherming
gaat steeds een stapje verder. Tegenwoordig maken wij
nl. ook gebruik van 2 drones met warmtecamera. Voor
zonsopgang worden vluchten uitgevoerd om de nesten
op te sporen. Volgende stap is het verrijken van de
software met foto’s, waardoor uiteindelijk door beeld
herkenning nesten kunnen worden opgespoord en zelfs
de vogelsoort direct kan worden herkend.
 
Dit jaar mochten wij gelukkig maar liefst 5 nieuwe en
thousiaste vrijwilligers verwelkomen (en een aantal op
de wachtlijst plaatsen), die naast het volgen van een
cursus ook in de praktijk zullen worden ‘ingewerkt’.
 
Ten slotte: Stap niet zelf een weiland in en verstoor de
nesten niet. Boeren werken samen met vrijwilligers om
de nesten op een veilige manier op te sporen en  te be
schermen.
 
Otwin Nonnekes
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Hoe ziet je dag eruit ?
Geen dag is hetzelfde. Ik hou vooral van een malle dag.
De m staat dan voor iets wat moet (fijn dat het gedaan
is), de a voor iets voor een ander (is altijd fijn) en de l
voor iets wat ik heel leuk vind.
 
Waar word je blij van?
Ik word blij als ik een leuke natuurwaarneming doe. Dat
kunnen de kwetterende mussen zijn of de familie gans
die in optocht met de kleintjes voorbij komt.
 
Mooiste natuurmoment/- ervaring van afgelopen periode?
Misschien was dat wel gisteren. Ik ging met mijn 86-ja
rige moeder een stukje wandelen door Bunnik en we
hebben aan alle bloeiende planten/struiken staan ruiken.
Fantastisch al die verschillende geuren.
 
Lid van IVN De Ronde Venen & Uithoorn:
Sinds: goeie vraag, een jaar of twintig of misschien wel
meer.
 
Waar komt je interesse in de natuur vandaan? 
Vooral van mijn vader, die maakte al op zijn 13e een
herbarium van behangpapier met geplakte stukjes pa
pier (plakband was er niet). Hij was overigens wel meer
van het genieten dan van alles te willen weten of op naam
te willen brengen.
 
Op welke wijze ben je actief binnen IVN en vertel hier iets
over :
Op dit moment doe ik samen met Lia Rademaker de
Veenmollen. Met kinderen van 8 tot 12 jaar gaan we dan
de natuur in. Dat is altijd weer een feestje. De spontani
teit van kinderen is heerlijk.
 
Ook organiseer ik samen met Ine en Gerda zomeravond
fietstochten. Een succesvolle activiteit, gezien de op
komst. We hebben een aantal zeer trouwe deelnemers,
die al 6 jaar lang meegaan. Daarnaast mensen die niet
iemand hebben om samen mee te fietsen en het leuk
vinden om met de groep mee te gaan. Tijdens de pauze
doen we iets educatiefs wat ook gewaardeerd wordt.
 
Ik ben ook lid van de plantenwerkgroep, die de afgelo
pen jaren wat minder actief is geweest. Sowieso doe ik
de planteninventarisaties voor De Bovenlanden waar ik
bestuurslid van ben.
 
En in de winter de wintertelling. Dit jaar samen met Elza,
vooral ook heel gezellig. Met Elza en Ine hebben we ook
nog een keer gestoepkrijt , dat woord kent de spellings
controle niet maar je weet wel……..; de namen van
planten met stoepkrijt op de weg schrijven.

De favoriete natuurplek van Anja de Kruijf uit Wilnis

 
Heb je nog andere activiteiten in relatie met natuur en
duurzaamheid?
Oh ja zat; Bestuurslid van De Bovenlanden, bijen hou
den met mijn zus, natuurvriendelijke tuin, nachtvlinder
teller voor de Vlinderstichting, zwanen- en ganzenteller
voor de SOVON.
 
Favoriete natuurplek in onze omgeving: 
Dat is een eiland in Botshol.
 
Waarom juist deze plek?
Je bent daar echt even helemaal weg van de wereld. Het
eiland staat helemaal vol met riet en een klein stukje is
gemaaid als picknickplek. Ik vind riet prachtig, het be
wegen, het geluid, mooi in alle seizoenen, het mysterieu
ze, het geluid van de rietvogels. Als je door het meters
hoge riet loopt ben je ineens heel klein en onbeduidend.
 
Wat moet je nog van het hart?
Niks, als daar iets zit zeg ik het meteen.
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Slootjesexcursies basisscholen
 
In november 2019 stelde Conny van Kruysbergen van
het NME-centrum De Woudreus voor om samen met
IVN De Ronde Venen & Uithoorn in het voorjaar wa
terlessen voor de basisschool te gaan organiseren. Toen
dacht ik: leuk idee, zeker omdat het de scholen en IVN
weer dichter bij elkaar brengt, niet wetend dat een paar
maanden later de hele wereld anders zou zijn. Toch ben
ik samen met Anouk Andreae van het NME-centrum in
het vroege voorjaar van 2020 begonnen met het ontwik
kelen van de slootexcursies voor groepen 5 en 6.
 
Ons doel was om een leuke beleefles te maken voor de
kinderen waarbij ze kunnen ontdekken wat er allemaal
in en rondom een sloot aan dieren en planten leeft. We
wilden dat de leerlingen gaan ontdekken dat die sloot in
de buurt van hun school vol met beestjes zit. Het idee
was dat de leerlingen dus niet naar het NME-centrum
zouden komen, maar wij ze bij een sloot zouden opwach
ten. We hebben een programma geschreven waarmee de
klas naar de les toe kan leven, de les kan doen en daarna
op school nog kan nagenieten van die buitenles.
 
De leerlingen starten geheel blanco met het maken van
een tekening van een sloot. Ze maken deze tekening om
deze aan het eind van de lessenserie na alle informatie
nog een keer te maken en te vergelijken met de eerste
tekening. Daarna gaan ze samen met de leerkracht een
aantal filmpjes kijken die wij hebben uitgezocht en die
een goed beeld geven wat ze in een sloot kunnen tegen
komen. Bij een sloot in de buurt worden de kinderen
opgewacht door twee IVN/NME-begeleiders om samen
met de leerkracht en een hulpouder per groepje de op
drachten uit te voeren. De excursie bestaat uit:
 
Het huis
Hier leren de leerlingen leren het huis van de waterdier
tjes kennen. Ze meten temperatuur, grootte, doorzicht,
geur, stroomsnelheid, diepte etc. Ze ontdekken eigenlijk
dat een sloot meer is dan een grijs oppervlak.
 

De bewoners
Met een schepnet gaan de leerlingen waterdiertjes van
gen. Ze bekijken die diertjes en proberen de naam te
achterhalen. Er wordt door de ouders en begeleiders over
de beestjes verteld. De gevangen waterbeestjes worden
geteld en genoteerd.
 
De tuin
De kinderen kijken wat er in en om het water groeit.
Waarom zijn planten van belang voor waterdiertjes?
Hebben ze een naam en vinden de kinderen de kleuren
mooi?
 
Bij jou thuis
Water uit de sloot wordt door een eigen gemaakt filter
gezuiverd. Wat haal je dan uit het water en is het water
na het filteren echt schoon?
 
Na de excursie worden er enkele waterdiertjes en planten
meegenomen naar de klas en overgezet in een aquarium
bak. Met een meegeleverde USB microscoop worden de
diertjes nog eens goed bekeken. Nu de leerlingen meer
kennis en ervaring met een sloot hebben opgedaan
wordt  er nogmaals een tekening gemaakt van de sloot.
Om te zien wat er geleerd is in dit project kunnen de
tekeningen vergeleken worden. Anouk en ik hebben, met
veel steun van Conny,  een handleiding gemaakt, waar
in het hele programma uitgebreid staat beschreven. De
school kan ook de keuze maken om een eigen onder
zoeksvraag te beantwoorden met een groepje leerlingen
of met de hele klas. Er kan dan via de methode ‘Onder
zoeken en Ontwerpend Leren’ eigen onderzoek worden
gedaan.
 

© Anne Kære Fotografie

© Anne Kære Fotografie
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IVN Slootjesdagen
 
In juni zijn altijd de slootjesdagen van IVN. Ook dit jaar
zijn ze weer aangekondigd en wel op 11, 12 en 13 juni.
We zijn als IVN De Ronde Venen & Uithoorn altijd
actief geweest met het verzorgen van de slootjesdagen.
Ik zou het fijn vinden als we dit jaar de slootjesdagen bij
onze IVN afdeling ook flink kunnen aanpakken in alle
grote kernen van ons gebied.
 
Dus een sloot in Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen
en Abcoude. Als jullie heel enthousiast zijn mag het ook
nog in de kleinere kernen zoals De Kwakel, Amstelhoek,

© Anne Kære Fotografie

© Anne Kære Fotografie

De Hoef, Waverveen en Baambrugge. Ik ga zelf met
Patrick Heijne in het Wickelhofpark in Mijdrecht aan
de slag op zondag 13 juni. Lia Rademaker heeft aange
geven dat ze wil meewerken in Wilnis op zaterdag 12
juni. Wil je ook meehelpen geef je dan op bij mij:
Rob Idema 06-51162629 of rj.idema@gmail.com.
 
In verband met corona zijn de slootjesdagen anders
georganiseerd. De deelnemers kunnen zich inschrijven
en krijgen dan een tijdsblok toegewezen. Je krijgt dus
geen drukke groep om je heen. Daarna weer een volgend
groepje etc. De deelname zal dus beperkter zijn dan in
voorgaande jaren. Door dit jaar op meerdere plekken
de excursie te geven hopen we toch een vrij groot publiek
te bereiken. Op de website staat een formulier, waarmee
de deelnemers zich op kunnen geven. Kijk op onze
website: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.
Voor meer informatie over de landelijke slootjesdagen:
www.ivn.nl/slootjesdagen.
 
Tijdens deze IVN slootjesdagen gaan we ook de water
diertjes tellen en noteren we de resultaten op: www.
waterdiertjes.nl. Zo leveren we ook nog onze bijdrage
aan de wetenschap.
 
Rob Idema

Onze slootexcursies lopen van 25 mei tot en met 24 juni.
Er zijn al 14 IVN/NME-begeleiders die meehelpen en 11
scholen en 17 klassen die deelnemen.
 
De leerlingen doen ook mee aan een project van
GLOBE. Dit is een internationaal netwerk van scholen
die samen natuur en milieu in de schoolomgeving on
derzoekt. Zo helpen scholen onderzoekers van onder
andere de universiteit uit Wageningen. Via de website
waterdiertjes.nl worden de aantallen en soorten gevan
gen waterdiertjes ingevoerd en kan de kwaliteit van de
sloot worden bepaald. Zo wordt de biodiversiteit en de
kwaliteit van heel veel Nederlandse slootjes in kaart
gebracht.
 
Tijdens de buitenlesdag op 13 april hebben Anouk en ik
alvast de buitenexcursie gegeven. Twee klassen van de
basisschool De Schakel uit Vinkeveen hebben het les
programma gevolgd en ze vonden het allemaal ontzet
tend leuk. Namens IVN heeft een fotograaf een van de
klassen gefotografeerd. Op 22 april hebben we vanuit
het NME-centrum in Wilnis via het nieuwe digibord een
presentatie gegeven aan alle excursiebegeleiders.
 
Rob Idema
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Van de plantenwerkgroep
 
We hebben drie nieuwe activiteiten op stapel staan en
veel zin om ermee aan de slag te gaan. Iedereen die het
leuk vindt, kan meedoen. Aan corona wordt gedacht:
bij de eindejaarstelling hebben we ons eigen fieldlab
gehouden en inmiddels hebben velen hun eerste vacci
natie gehad. Maar we blijven voorzichtig.
 
Mijn Berm Bloeit
Bermen zijn een belangrijk leefgebied voor plant- en
diersoorten. Insecten profiteren ervan als een berm rijk
is aan bloemen die veel nectar produceren. Goede infor
matie over de bloemenrijkdom van bermen in het bui
tengebied/boerenland ontbreekt nu. Bekend is wel dat
het geringe aantal bloemen in bermen een niet te ver
waarlozen oorzaak is van de achteruitgang van vlinders
en andere insecten. Daarom zijn de Vlinderstichting en
Floron in 2017 een project begonnen om de bloeiende
planten die in bermen groeien, te inventariseren. Deze
inventarisaties worden door vrijwilligers uitgevoerd.
Hierdoor ontstaat een overzicht van bloemrijke bermen
of van bermen die beter beheerd kunnen worden. Heel
praktische informatie dus.
 
Als IVN-plantenwerkgroep willen we dit jaar meedoen
met ‘Mijn Berm Bloeit’. Dat doen we op maandag 7 juni
langs de Amstel in Uithoorn en op maandag 14 juni in
het buitengebied van Abcoude. Beide keren starten we
om 19.30 uur. In Uithoorn gaan we een stuk berm aan
de Amsteldijk Zuid inventariseren en in Abcoude de
berm van de Winkeldijk net buiten de bebouwing.
 
Als je meer wilt weten over dit project, ga dan naar www.
floron.nl/bermen. Opgeven kan bij j.vdbijtel@planet.nl.
Het verzamelpunt in Uithoorn is op de parkeerplaats bij
het Fort aan de Drecht (adres Grevelingen) en in Ab
coude op de hoek van de Koppeldijk en de Sand
bergstraat.
 
Vuurlijn in Uithoorn-De Kwakel
Er is een verzoek binnengekomen van Waternet en het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij zijn bezig om de
dijken binnen het waterschap bloemrijker te maken. Een
paar dijken is aangewezen om daarmee als pilot te
starten. Een gedeelte van de Vuurlijn in Uithoorn is er
één van (zie kaartje hiernaast). Deze dijk is onlangs
verstevigd en ons is gevraagd dat tracé een paar jaar te
monitoren, d.w.z. de vegetatie te inventariseren om te
zien hoe die zich ontwikkelt. Een reuze interessant
project lijkt mij en heel aantrekkelijk voor ons als IVN
om uit te voeren. Ik hoop op veel animo. Als er voldoen
de mensen met belangstelling zijn, dan kunnen we met
Waternet een afspraak maken. Als jij mee wilt doen, geef
het door aan mij via de mail.

 
Insecten inventariseren Waverveense Pad in Mijdrecht
Tenslotte gaan we op de zaterdagmiddagen 26 juni en
31 juli om 15:00 uur de insecten inventariseren op de
bloemrijke dijk naast het Waverveense pad in Mijdrecht,
dit ook op verzoek van Waternet. Passanten hebben vast
wel het grote bord aan de weg gezien waarop staat dat
de dijk wordt ingezaaid met een bloemrijke vegetatie.
De ontwikkeling van die vegetatie wordt gevolgd en
Waternet wil ook graag weten welke insecten erop afko
men. Er is al een kleine groep mensen die dit gaat uit
voeren, maar wie graag mee wil, kan zich nog opgeven.
Verzamelen op de parkeerplaats van restaurant Kokido
aan de N201 in Mijdrecht.
 
Opgeven voor één van deze activiteiten kan bij
j.vdbijtel@planet.nl.
 
Jetske van den Bijtel
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Fotogalerij Bijen en hommels 

Hommel Henk Steenbergen      Hommel Marianne van den Bosch  

In het weekend van 17 en 18 april 2021 was de Nationale Bijentelling. De leden van onze IVN 

Natuurfotografieclub vonden dat een mooie aanleiding om deze keer voor het thema ‘hommels en 

bijen’ te kiezen. Lekker in het voorjaar er op uit in eigen tuin of directe omgeving om met behulp van 

macro- en telelens deze insecten vast te leggen. Dat viel nog niet mee! En dat kwam vooral omdat ze 

bijna niet te vinden waren. Het voorjaar was veel te koud voor hen. Maar zo gauw gaven we het niet 

op en het resultaat mag er zijn. Er is een aantal mooie opnames gemaakt, waarvan op deze pagina 

een aardige selectie staat. 

 

    Bij op prunus Sjors Mastenbroek 

 

   

 

Kegelbijvlieg Willy Drubbel  

                                                           Honingbij Tine van der Schaaf  
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In 2018 kreeg mijn tuin een vier-familie ringmussenkast.
En ja, jullie weten het misschien nog, er kwamen ring
mussen kijken. Ze inspecteerden de verschillende ope
ningen. Maar ze vlogen onverrichterzake verder. Niet
goed genoeg, leek het. Of te weinig ringmussen samen?
Ringmussen zijn immers niet alleen holenbroeders, maar
ook koloniebroeders.
 
In 2019 ging het net zo. Vorig jaar waren er vier ring
mussen. Ze begonnen te nestelen achter twee van de
invlieggaten. Maar na een week vertrokken ze weer en
namen koolmezen hun plaats in. Jammer! Want ik zie
ringmussen graag. Omdat ze zo nieuwsgierig en behoed
zaam zijn.

En omdat ze zo verontrustend in aantal teruglopen. Na
1990 is hun aantal gehalveerd. Gek genoeg hebben ze in
de vorige eeuw wel voor Nederland gekozen. In de tijd
van Thijsse waren ze nog trekvogels. Naar het zuiden
natuurlijk, hoe ver meldt Thijsse niet. Nu zijn ze stand
vogels die heel soms in de winter nog wat verder zwerven.
Dat hebben ze niet slim gedaan. Het kleinschalig cul
tuurlandschap dat ze prefereren weet ze kennelijk niet
genoeg van het voedsel te bieden dat ze nodig hebben:
graan, zaden, insecten.

Dit jaar is er opeens hoop: twaalf ringmussen bezoeken
begin april mijn tuin. Ze inspecteren allemaal elke holte
die ze vinden. En zes van hen blijven! Is zes het kritische
minimum?

 
Een paartje kiest voor een koolmezenkast vlak voor mijn
raam. Twee paartjes kiezen een holte in de wilg er vlak
naast. Ringmussen hoeven meestal geen tijd te verdoen
aan het zoeken van een partner. Ze zijn paartrouw.
Baltsen kost ze wel veel tijd, dat doen ze de hele maand
april dit jaar. En bouwen natuurlijk. Eindeloos bouwen.

Ringmussen: hoop en verwachting

© Hans Moolenaar

Beide partners komen een maand lang dag in dag uit met
nestmateriaal aanvliegen. Takjes en veertjes. Ze scha
men zich niet om nestkasten van andere soorten te
kannibaliseren. Een nestkast waar koolmezen begonnen
zijn moet het ontgelden: de veertjes en takjes worden
eruit getrokken en rechtstreeks naar de ringmussennes
ten gebracht.
 

Soms zitten de ringmussen even als paar bij elkaar te
knuffelen. Of met zijn vieren. Dan gaat het bouwen weer
door. Is een ringmussennest dan nooit af? Nee dus. Na
een maand vermoed ik allang eieren en broeden. Maar
nee. De ringmussen beginnen pas te broeden na 3 mei,
soms pas twee weken later. Dus nog even geduld. Op 1
mei hebben de ringmussen even rust. Ze paren er op los.
Ik verwacht dat de drie vrouwen over enkele dagen
zullen beginnen. Wel wijs, want er moeten hierna nóg
één of twee legsels. Maximaal twee weken tot de jongen
uitkomen en dan drie weken tot ze vliegvlug zijn. Ik hoop
de snelle voedselvluchten te zien die zo kenmerkend zijn
voor de ringmussen. En ik verwacht dus over ruim een
maand de jongen te zien. Of zoveel eerder als onze Tijs
ze komt ringen.
 
Hopen en verwachten.....
 
Catherine van de Graaf
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Agressie in de polder
 
Een wandeling langs de Amstel bij Uithoorn levert me
weer eens bijzondere observaties op. In een sloot in de
Uithoornse Polder zwemt een moedereend met een
achttal kuikens, nog wel, want een stukje verder langs
dezelfde sloot staat een blauwe reiger, loerend op prooi.
Verder weg in de polder zie ik een aantal hazen grazen,
rustig, want ze staan tegenwoordig op de Rode Lijst.
 
Plots is er onrust onder een groepje weidevogels. Grut
to's en scholeksters gaan te keer en maken opvallende
vluchten, er is wat aan de hand. Dan komt ineens een
kraai in mijn richting aanvliegen met een ei in zijn bek,
achterna gezeten door een scholekster die de kraai
aanvalt. Spektakel dus, ik kan altijd genieten van de
luchtoorlogen waarbij weidevogels buizerds, kraaien en
andere rovers te lijf gaan. De kraai strijkt neer in het
weiland voor me en hakt in het ei, terwijl de scholekster
als een F16 aanvallen uitvoert. Uiteindelijk lijkt de
scholekster zijn verlies te nemen en vertrekt.

 
Voor mij een sein om eens te gaan kijken en als ik 10
meter van de kraai ben vliegt deze weg. Dan vind ik de
buit, aangevreten maar nog lang niet leeggegeten. Wel
een heel groot ei voor een scholekster, dacht ik, bijna 8
cm lang. Navraag leert me dat het een zwanenei is.
Weliswaar had ik een zwanenei groter verwacht, maar
de kleur en de licht gespikkelde schaal herken ik van de
foto’s die ik later vond. Bewondering kreeg ik voor de
brutaliteit van de kraai, je moet toch maar durven om
een zwanennest te plunderen! Maar, bedacht ik me later,
waarschijnlijk was het nest (even?) verlaten door de
zwaan, en vloog de kraai door het territorium van de
scholekster, wat diens woedende, agressieve reactie
verklaart.

 
Verder wandelend richting Uithoorn zie ik bij het Fort
aan de Drecht op een dijkje een enorme hoeveelheid
Japanse duizendknoop opkomen, wel over een 40 meter
lengte. Deze plant wordt tot de meest invasieve exoten
gerekend. De wortels en stengels hebben een enorme
groeikracht, zó sterk dat ze de andere vegetatie verdrin
gen, schade kunnen veroorzaken aan funderingen van
gebouwen, rioleringen, fietspaden en ook aan dijken.
Een agressieve plant dus, waarvan besloten is dat deze
bestreden moet worden.

 
Ik besluit de groeiplaats aan de gemeente te melden. Dat
gaat niet lekker in tijden van corona en Koningsdag. Op
de website van de gemeente Uithoorn is niets te vinden,
alleen kun je melden dat er hondenpoep of onkruid in
een plantsoen voorkomt. Ach, daar kan ik mijn Japan
se duizendknoop ook wel kwijt.
 
Verder onderzoek op internet leert me dat door de de
centralisatie van het natuurbeleid de verantwoordelijk
heid voor de bestrijding van dit soort invasieve exoten
bij de provincie ligt. Er is een landelijk protocol in 2019
gepubliceerd over hoe om te gaan met deze invasieve
exoot. Hierin wordt gesteld: “niks doen is geen optie, elk
jaar niet bestrijden zal het volgende jaar tot hogere
kosten leiden.” Van de gemeente Uithoorn kwam wel
antwoord, er wordt nog steeds onderzocht hoe de be
strijding van deze plant aangepakt moet worden. Ik
word hier wat moedeloos van en voel zelfs agressie bij
me opkomen. Intussen woekert de Japanse duizend
knoop verder.
Het was verder een mooie dag met veel agressie van
verschillende orde.
 
Wim Bax
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Polderstijl Natural History, van eeuwenoude vullis tot schat
 
Als IVN-ers zijn wij natuurlijk op de hoogte van het wel
en wee van de natuur om ons heen en in ons polderland
schap. Maar dat aan die polders ook een hele geschie
denis vast zit van menselijke activiteiten in het moeras,
veenwinning en inpoldering, is iets waar je niet altijd bij
stil staat. Tijdens de natuurgidsenopleiding wordt aan
dacht besteed aan het landschap waarin soms nog oude
kreekruggen zichtbaar zijn. Ook in literatuur over onze
dorpen kom je leuke historische feitjes tegen. Al eeuwen
lang is er sprake van bewoning en menselijke activiteit
in onze regio. Langs de veenriviertjes en kreekruggen en
andere hogere delen was al vroeg sprake van bewoning.
Maar wat is daar nog zichtbaar en vindbaar van?
 
Tijdens archeologische werkzaamheden komen soms
fraaie sporen uit het verleden boven. Zelfs Romeinse
sporen zijn te vinden, denk aan de Limes en de oude
Romeinse vestingen in Woerden en omgeving Utrecht.
Maar ook de tot de verbeelding sprekende Vikingen
hebben rondgevaren in wat nu liefelijke groene weiden
in het Groene Hart zijn. De Middeleeuwen werden ge
kenmerkt door bisdommen, proosten, steden en provin
cies die in en buiten onze regio de dienst uitmaakten.
Daarnaast is sinds de Middeleeuwen begonnen met de
ontginning van de ‘woeste gronden’, de veenwinning in
de moerassen en de kleinschalige akker- en landbouw.

 
In onze uithoek van het bisdom Utrecht in het grensge
bied met de graven van Holland was er veel activiteit en
beweging tussen de gewesten. Naast de diverse potjes
oorlog om godsdienst, grenzen, of tegen Spaanse en
Franse bezetters was er de gewone alledaagse gang van
zaken. En veenwinning was een van die zaken. Vanuit
die Middeleeuwen tot in de 19de eeuw en begin 20ste
eeuw werd de in onze streek gewonnen veen- en landop
brengsten van vee en oogst richting steden en omliggen
de dorpen vervoerd voor brandstof en voedsel.

Gouden dukaat 1777

 
Daar het natuurlijk doodzonde was om die turfschepen
en karren leeg richting turfwingebied terug te brengen,
werden op deze schepen en karren de beerputten en
andere afvalhopen uit die steden meegenomen en in het
huidige poldergebied gestort ter grondverrijking van de
arme zure veengrond, bemesting en voor dijkverster
king.

En in dat oude stadse
vullis zitten de 'schat
ten' van vandaag! Ie
dereen herkent tijdens
de veldexcursies en
wandelingen door de
omgeving wel de pij
penkopjes en -steeltjes
en potscherven die her
en der aan de opper
vlakte liggen. Dat
soort weilandjes zijn
dus de stortveldjes van
dat oude afval. En
daar kunnen ook nu
nog leuke dingen in gevonden worden die een stukje
geschiedenis weer tot leven brengen. Met bagger- en
graafwerkzaamheden, ploegen en ook via molshopen
komt er weer van alles naar boven.
 
Om in corona tijden niet vast te zitten aan huis en het
dagelijkse vaste blokje om, heb ik samen met familie
onlangs besloten om metaaldetectors aan te schaffen en
zo eens te kijken wat we naast de pijpenkopjes nog meer
boven de grond weten te krijgen. En dat hebben we ge
weten.
 
Al snel hadden we een flinke verzameling aan graan/
laken/douane loodjes, gewichtjes, oude centen en duiten,
pijpenkoppen, oude tegeltjes, (scherven van) potjes en
flesjes, oude tinnen lepels en ander spul. Ook een kwar
tier spitten en dan een oude schep opgraven hoort er dan
bij. Het bijltje erbij neerleggen was er echter niet bij: het
roestige bijlblad langs de Kerkvaart gaf zo’n harde piep
op de detector, die hoor ik nu nog in mijn oren suizen.
 
Door wat meer in te lezen over oude bebouwing en an
dere mogelijke vindplaatsen, hadden we al snel wat leuke
grondjes gevonden om over te zwerven. En dan is het
toch wel leuk om in de wintermaanden door de polder
te zwerven en te genieten van al die rennende hazen en
de grote groepen diverse soorten ganzen, eenden en fa
zanten, wulpen en zilverreigers. In februari al de ooie
vaars als metgezel in de weilanden en de eerste weidevo
gels die ook weer terugkomen van hun overwinterings
gebieden.
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Brandweerpenning

Poscherven en meuk

Tinnen lepels

Leuk om aan de hand van de vondsten te zien hoe de
handel toen al door heel Nederland liep. Veel 18de
eeuwse duiten van rond 1750 van verschillende gewesten
en provinciën zijn aangetroffen: van West Frisia, Gelri
ae, Stad Utrecht, Zeelandia en Hollandia. En uiteraard
de opkomst van ons koningshuis via de eerste leeuwen
centen, Willem centen en zo via Willem I, II en III bij
Wilhelmina en Juliana uit te komen. En dan weer door
met Beatrix en Willem Alexander en de euro’s.
 
Inmiddels hebben we al echte schatten boven de grond,
al hangt de definitie
van schat wel af aan
wie je het vraagt…
Mijn schoonzus is he
lemaal in de wolken
van de gevonden gave
geijkte gewichtjes en
andere gebruiksvoor
werpen. Mijn broer
heeft er een handje van
bijzondere knopen en
duiten te vinden, en met als topper tot op heden een
Amsterdamse brandspuitpenning uit de 18de eeuw uit
wijk 9. Ik knijp in mijn handjes na het vinden van een
zilveren dubbeltje van Koning Willem III en een heuse
gouden dukaat uit 1777!
 

Een leuke vondst was een zwembadmuntje uit de eerste
helft van de 20ste eeuw van de Zwem & Badinrichting
Weesp dat bovendien de Historische Kring Weesp voor
een raadsel stelde, daar waren deze muntjes immers nog
niet bekend.
 
Maar we kregen op een vroege zondagochtend ook de
Explosieve Opruimingsdienst (EOD) op de koffie: een
in het veld gevonden voorwerp leek in eerste instantie
op een mooi klokgewicht maar later toch ook iets te
verdacht veel op een Duitse WO II granaat. Dus hebben
we toch maar het plaatselijke korps op de hoogte gesteld.
De buurtagent schakelde vrij snel door en heeft na wijs
beraad met de lokale explosievenexpert de mannen van
de EOD even laten langs komen. Gelukkig loos alarm,
het betrof een oude verfspuit die in verroeste vorm al
vaker bij de EOD als granaat binnen was gekomen. Ook
voor die mannen elke keer weer een grote opluchting als
het een oude spuit betreft. Het kost je wel een kan koffie
en stroopwafels, maar dan heb je toch zomaar ook in
coronatijden je huis vol.
 
Al met al een interessante bezigheid die de lokale natural
history van de polder doet herleven. Wie zelf ook een
lapje grond heeft en benieuwd is naar wat er eventueel
kan liggen, laat maar weten, we komen graag zoeken!
 
Joris Drubbel
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Vogels tellen in Waverhoek
 
Al enkele jaren levert de vogelwerkgroep van IVN De
Ronde Venen & Uithoorn een bescheiden bijdrage aan
de vogeltellingen in Waverhoek. Een klein natuurgebied
aan de rand van Botshol. Elk voorjaar worden in het
broedseizoen de broedvogels in dit gebied geteld. De
tellingen worden doorgegeven aan Natuurmonumenten
en aan de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor:
 
- vaststellen van de Rode Lijst van bedreigde soorten
- aanwijzen gebieden die (extra) bescherming behoeven
- bepalen van populatiegrootte van soorten
- cijfermatige onderbouwing bij conflictsituaties
- fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
 
Dit jaar is echter een overgangsjaar. Ervaren tellers van
de vogelwerkgroep geven het stokje door aan enthousi
aste, maar onervaren tellers. Daarbij gooide corona ook
bij ons roet in het eten. Veel gezamenlijke activiteiten
gingen niet door. Dat betekent dat we 2021 gebruiken
als leerjaar. In kleine aantallen met een ervaren teller het
veld in en veel online cursussen doen. Dit alles met als
doel in 2022 weer volop mee te kunnen tellen.

 
Botshol, vogelrijk veengebied
Het is hier heerlijk varen door smalle slootjes en over
weidse plassen. Met de wind door je haar, overal wui
vend riet, een kakofonie van vogelgeluiden en die
kleurrijke flora. Maar ook wandelend beleef je van alles.
Je ziet zomaar een overvliegende lepelaar of hoort
schetterende aalscholverjongen. Niet alleen voor vogels,
maar ook voor natuurliefhebbers is Botshol een pareltje
in het laagveen.
 
Na het broedseizoen
Vanaf half juni mogen we weer het water op! Drie keer
per week nemen de gidsen van IVN De Ronde Venen &
Uithoorn je mee in een ca. 2 uur durende roeitocht over
het water van het veengebied Botshol.

Roeien in Botshol, het kan straks weer !

Interesse?
Stuur een email aan Michel Leijen en Tinok van Hattum
via michelleijen@gmail.com 
Meer weten? Kijk op www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn/werkgroep-vogels
 
Michel Leijen

Wat we gaan zien is elke keer een verrassing. Bitterzoet,
een geelgerande oeverspin, galigaan (uniek in Neder
land), een havik, aalscholvers... een snor (alhoewel je die
meer hoort dan ziet) en in de zomer van 2020 is zelfs een
wespspin gespot. Voor het eerst!
 
Reserveren
IVN De Ronde Venen & Uithoorn organiseert roeiex
cursies door het natuurgebied Botshol op woensdag
avond en op zaterdag- en zondagochtend. Verzamelpunt
voor die excursies is Roeibootverhuur Verweij aan
Botshol 14 (langs de Waver). In verband met de huur
van de bootjes is aanmelden noodzakelijk.
 
Dit kan telefonisch bij Rob Idema op telefoonnummer
06- 5116 2629, bij Coen Vulperhorst op 06- 4022 9319
of bij Michel Leijen op 06- 5200 4564. Aanmelden kan
ook per e-mail: roeitochtbotshol@gmail.com
 
Houd voor de exacte data, tijden en de laatste medede
lingen onze website in de gaten:
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
 
Ga je deze zomer ook mee?
 
Coen Vulperhorst, Michel Leijen en Rob Idema
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Dagelijkse kost
 
Anouk van het NME-centrum had gevraagd of ik met
kinderen bij de bijtjes wilde kijken. Vooraf zou Klaartje
bloemetjes gaan zaaien. Ik was op tijd, ik kon dus aan
schouwen dat de kinderen er druk mee bezig waren. Ook
werd er rogge gezaaid. Klaartje liet een roggeaar zien en
vertelde dat door malen meel ontstond waar je dan
brood en pannenkoeken van kon bakken. Een jongetje
wendde zich met de aar tot mij om deze wetenschap met
mij te delen. Hij zei: “Hij is nog niet goed”. “Oh”, ant
woordde ik, “wat is er dan niet goed?”. Hij moest heel
lang nadenken, kon maar niet op het woord malen
komen, uiteindelijk vond hij de oplossing: “Hij heeft
corona”.
 
Anja de Kruijf              

Haat en liefde in de polder
 
De tulp terug
 
Net als veel huizen heeft mijn huis vorige bewoners. Mijn
tuin dus ook. De vorige bewoners hadden veel geïnves
teerd in exclusieve bloembollen. Het polderlandschap
om mij heen was aan het oog onttrokken door coniferen
en veelkleurige struiken.
 
Ik heb de tuin omgetoverd in een heemtuin. Met veel
gras zodat de omliggende polders ook bij mijn tuin lijken
te horen. Maar ook met nu toch al bijna 50 inheemse
soorten. Rietorchis, zwanenbloem, fluitenkruid, kievits
bloem, wilde hyacint, kikkerbeet en echte koekoeks
bloem horen tot mijn favorieten.
 
Dit jaar is er een onaangename verrassing. Een paar
hardnekkige tulpen steken de kop op. Ze waren verdwe
nen onder veertig centimeter poldergrond die ik vier jaar
geleden heb laten aanbrengen. Maar met een overweldi
gende overlevingsdrift staan ze nu rood en rood-geel te
zijn tussen mijn hondsdraf.
 
Ik houd niet van ze en mijn hondsdraf ook niet.
 
Catherine van de Graaf

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 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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Gerhard bedankt! 
 
In maart 2021 heeft Gerhard Coster de coördinatie van
de uilenwerkgroep overgedragen aan Fred van Andel.
Gerhard blijft wel verbonden aan de uilenwerkgroep.
Hij is nog steeds zeer enthousiast en wil graag zijn kennis
van de uilen en de vele contacten die hij de afgelopen 10
jaren heeft opgebouwd goed overdragen.
 
De uilenwerkgroep heeft Gerhard voor zijn 10 jaar inzet
bedankt met twee ‘steen’uiltjes.
 
Fred van Andel
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Veel interesse voor Groener & Coolertas van De Woudreus
Maar liefst op 45 plekken in De Ronde Venen gingen in
de meivakantie kinderen met hun ouders/verzorgers aan
de slag met de Groener & Coolertas van De Woudreus.
In de tas zaten vier plantjes: steenanjer, lavendel, mar
griet en zonnehoed. Bovendien een waterplantje (grof
bladerige waterpest), vijversubstraat voor een minivijver
en zaadjes voor 1 m2 in een bijen- en vlindervriendelijke
bloementuin. Met de uitleg- en inspiratiebladen erbij
konden de kinderen aan de slag om in de tuin of op het
balkon een mini(gevel)tuin en minivijver of een insecten
hotelletje te maken. In de tas zat ook een mooie folder
van de gemeente met tips voor een klimaatbestendige
tuin.

Hoe werkt het?
We hebben er al mee te maken: klimaatverandering. Dat
merk je door extreme hitte, droogte en hoosbuien. Denk
maar terug aan de afgelopen zomer. Het was lange tijd
zó warm dat je eigenlijk liever koel in de schaduw zat en
regelmatig kwam er een enorme hoosbui waardoor de
straten onder water liepen. Klimaatverandering is een
heel groot onderwerp.

Met de inhoud van deze tas laten we de kinderen zien
dat zij op heel kleine en overzichtelijke schaal iets kunnen
doen tegen die verandering. Zo kunnen ze de nare be
richtgeving die ze soms horen, omzetten in handelen.
Iedereen kan een bijdrage leveren, hoe klein je tuin ook
is. Een groene tuin of balkon werkt verkoelend én zorgt
voor minder wateroverlast, omdat de grond en planten
een deel van het water en de warmte van de zon opvan
gen. Door regenwater op te vangen, ondergronds, in een
regenton of op een sedumdak, zorg je er ook voor dat je
in tijden van droogte je tuin of balkon mooi en gezond
houdt zónder veel drinkwater te gebruiken.
 
De Groener & Coolertas biedt in coronatijd een laag
drempelig alternatief voor de vakantie-activiteiten die
we normaal in de vakanties op locatie bij De Woudreus
aanbieden. De tas werd gerealiseerd met een bijdrage
van de gemeente De Ronde Venen. We hebben de afne
mers van de tasjes gevraagd ons op de hoogte te houden
van de resultaten en we zijn heel benieuwd naar de foto’s.
 
NME-centrum De Woudreus

 
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Ray Kramer
en ik ben toegetreden binnen IVN De Ronde Venen &
Uithoorn als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Dat
verdient enige uitleg en introductie.
 
Ik ben 57 jaar, woon al 15 jaar gelukkig samen met Betty
in Mijdrecht, ben vader van 2 volwassen kinderen uit
een vorig huwelijk en sinds
ik samen met Betty leef zijn
daar 2 bonuskinderen, een
bonus schoondochter en 2
bonus kleinkinderen bijge
komen. Ik werk al lange tijd
in de ICT-sector, maar ben
daarbinnen geswitcht van
projectleider naar HR-ma
nager. De interactie met
medewerkers vind ik het
meest interessante van mijn
werk.
 
Toen ik actief was als vrijwilliger bij Coach4you, een
organisatie die zich bezighoudt met de begeleiding van
kinderen die wat extra steun kunnen gebruiken bij de
overgang van basis- naar middelbare school, leerde ik
iemand van IVN DRVU kennen, die mij benaderde voor
de functie van vertrouwenscontactpersoon. Ik vind dat
een hele eer en heb meteen mijn medewerking toegezegd.

 
Maar wat houdt dat nu in? Waar mensen samenwerken
kan het voorkomen dat er iets gebeurt wat als ongewenst
beschouwd wordt. Bekende voorbeelden zijn fysiek en
verbaal geweld en seksuele intimidatie. Als u daar zelf
last van heeft, maar ook als u merkt dat een ander daar
last van heeft, kunt u met mij contact opnemen. Ik neem
de tijd om uw verhaal aan te horen en zal in overleg met
u daar melding van maken of verwijs u naar daarvoor
geschikte hulpverleners. Het is echt de bedoeling dat dit
laagdrempelig is, dus als u twijfelt neem dan eerder wel
dan niet contact met mij op. Vanzelfsprekend hoop ik
voor iedereen dat dit in principe nooit nodig is. 
 
Ik ben inmiddels ook lid van deze IVN-afdeling gewor
den. En ben van plan om mij her en der aan te sluiten
bij activiteiten, zodat ik meer in contact kom met de
gepassioneerde vrijwilligers en daardoor meer zichtbaar
word binnen de organisatie.
 
U kunt mij bereiken via: 06-39596248 of
vertrouwenscontactpersoon@ivn-drvu.nl
 
Ray Kramer (VCP)

Aanstelling vertrouwenscontactpersoon
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Retouradres indien onbestelbaar:  Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis

www.editoo.nl


