
Activiteiten IVN Eemland 2018 
 
 
Publieksactiviteiten 

 10 reguliere publiekswandelingen 

 1 middag slootvissen voor gezinnen (wandelingen en slootvissen samen totaal ongeveer 230 deelnemers) 

 Nacht van de nacht wandeling (70 deelnemers) 

 Aangevraagde wandelingen (105 deelnemers) 
 

 Fietstocht Koningsdag - leden van IVN Eemland stellen ieder jaar een fietstocht op met vertrekpunt bij de Windhond in Soest 

 10 workshops in  De Veenweide te Soest ruim 100 deelnemers ism Eetbaar Soest 

 IVN Cursus Moestuinieren in de Veenweide (voorjaar 2018, 12 deelnemers) 

 Cursus “De vier uilen van Soest” (najaar 2018, 30 deelnemers) 

 Uilenballen uitpluizen op De Veenweide in Soest, enkele zaterdagen in de zomer  

 Voorlichtingsbijeenkomst van de Paddenwerkgroep Soest in De Veenweide (februari, 20 belangstellenden) 

 Lezing over Vlinders oa. in de Leuning in Baarn 

 Vogelgidsen op de fietsboot de Eemlijn ism Natuurmonumenten 
 
Onderwijs aan schoolkinderen 

 Slootlessen aan scholieren van het basisonderwijs in Soest (264 kinderen deden mee) 

 Herfstlessen aan scholieren van het basisonderwijs in Soest  

 Vogelles aan scholieren van de basisschool De Grondtoon in Bunschoten (de groepen 5 en 6) 
 

Opleiding tot IVN Natuurgids 

Opleiding tot IVN Natuurgids ism IVN De Bilt (Werkgroep Cursussen). Start november 2016 met 32 cursisten  
Diploma-uitreiking juni 2018 (23 cursisten behaalden diploma, 2 cursisten kregen een certificaat) 
 
Inventarisaties/tellingen 

 Inventarisaties uilen en roofvogels in Soest/Soesterberg, (ism WRN) 

 Inventarisaties libellen en vlinders op enkele locaties in Soest en Baarn ism diverse organisaties 

 Maandelijkse vogeltellingen bij de Vitens-plasjes, Westdijk, Bunschoten  

 Inventarisatie en bescherming van uilen (kerk-, steen-, rans- en velduilen) in Bunschoten  

 Slaapplaatstellingen in Bunschoten voor Sovon, 16 maart + 7 april 2018 
 
Activiteiten ter bescherming van natuur en landschap 

 Padden overzetten tijdens de paddentrek in februari/maart in Soest 

 Onderhoud ijsvogelwanden in het Biezenveld, bij de Amersfoortse waterzuivering en langs de Eem  

 Ringen van roofvogels en uilen in Soest ism WRN;  

 Controle, schoonmaken, herstel  van kasten voor kerk- en steenuilen in de Soest.  

 Bescherming weidevogels: opsporen, markeren en beschermen van nesten van weidevogels bij boeren in Baarn, 
Eemnes en Soest en Hoogland 

 Onderhoud Vebowand Bunschoten (oeverzwaluwen)  

 Bescherming van uilen (kerk-, steen-, rans- en velduilen) in Bunschoten 

 Aanbrengen en controle nestkasten voor steen- en kerkuilen in Bunschoten  

 Aanbrengen en controle kunstnesten boerenzwaluwen in Bunschoten 

 Onderhoud kunstmatige ijsvogelwand in Eemdijk. 

 Onderhoud informatiebord resultaat vogeltellingen bij de Palendijk 
 
Publiciteit 

 NatuurNabij, Afdelingsblad NatuurNabij: 3x in 2018, voor leden donateurs en relaties (ong 350)  

 Facebook: met nieuws en activiteiten IVN Eemland 

 Website: ivn.nl/afdeling/eemland, met nieuws en activiteiten IVN Eemland 

 Aankondigingen publiekswandelingen en activiteiten in de lokale kranten, op lokale websites, kabelkranten en Radio soest 

 Publicaties over de Vebowand en andere activiteiten in Bunschoten in De Bunschoter en RTV Bunschoten 

 Deelname van meerdere leden aan programma's Radio Soest: Ommetje Natuur  

 Kramen: o.a. tijdens Koningsdag op het Museumplein in Soest, bij de Lentemarkt van Boerderij Het Gagelgat in Soest, tijdens 
Cultureel Festival Baarn, op de ‘Duurzaam goed bezig’ markt in Soest en tijdens de Bunschoter Boeren- en Beesten 
Boeldag,in Bunschoten. 

 
Communicatie met leden en donateurs en relaties 

De communicatie met de leden verloopt voornamelijk via een maandelijkse Nieuwsbrief.  
Daarnaast dmv de NatuurNabij, contactblad van IVN Eemland, 3x in 2018.  
Voorts via de aankondigingen op de  website en Facebook. 
 
Activiteiten voor leden en donateurs 

2 excursies buiten Eemland voor leden en donateurs in 2018 
Jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene ledenvergadering met lezing 
 
Samenwerking met andere organisaties 

Contacten via bestuur en/of werkgroepen met de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest, 
Voorts o.a. met: de Kinderboerderij De Veenweide in Soest, Museum Soest, Radio Soest, de Stichting Vrienden van de Soester 
Eng, Vogelwerkgroep ’t Gooi, Eetbaar Soest, Werkgroep roofvogels Nederland (WRN), de 
Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterleidingbedrijf Vitens. 

 


