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Bestuur en
werkgroepen
 
 
Harm Jan Luth, voorzitter
06-51598157
voorzitter@ivn-eemland.nl
 
Bettie Walland, secretaris
035-5432384
secretaris@ivn-eemland.nl
 
Roel van Wijk, penningmeester 
035-5422207
penningmeester@ivn-eemland.nl
 
Martine van der Kaa, bestuurslid
035-6011652
info@ivn-eemland.nl
 
Dick Nagelhout, bestuurslid
035-6022802
fotografie@ivn-eemland.nl
 
 
Communicatie/Natuur Nabij
Carla Franssen
06-42243827
natuurnabij@ivn-eemland.nl
 
Cursussen
Henk-Jan Strang
06-49718070
cursussen@ivn-eemland.nl
 
Eemnes
Nelleke Bary
035-5382661
eemnes@ivn-eemland.nl
 
Excursies
Corry Heus
035-6023163
excursies@ivn-eemland.nl
 
Fotografie
Dick Nagelhout
035-6022802
fotografie@ivn-eemland.nl
 
Natuurpaden
Martien van Liempd
030-2292639
natuurpaden@ivn-eemland.nl
 
Natuur en milieu
vacature
 
 
 
 
 
 

Natuurwerkgroep Bunschoten
Wim Smeets
033-2983147
bunschoten@ivn-eemland.nl
 
Padden
Tim de Wolf
035-6026761
padden@ivn-eemland.nl
 
Planten
Marjan Dekker
06-24239907
planten@ivn-eemland.nl
 
Scholen
Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf
035-6021152
scholen@ivn-eemland.nl
 
Vlinders
Violet Middelman en Remco Vos
06-11268833
vlinders@ivn-eemland.nl
 
Vogels
Peter van der Wijst
06-26438782
vogels@ivn-eemland.nl
 
Wandelingen
Martine van der Kaa en Tanneke Voorintholt
035-6011652
wandelingen@ivn-eemland.nl
 
Weidevogels De Wulp
Roel van Wijk
035-5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl
 
 
www.ivn-eemland.nl
webmaster@ivn-eemland.nl
 
 
www.ivn.nl/afdeling/eemland 
beheer/invoer: Bettie Walland .
redactie: Bettie Walland en Violet Middelman a.i.
webredactie@ivn-eemland.nl
 
Ledenadministratie:
Martine van der Kaa
ledenadministratie@ivn-eemland.nl
 
 
 
foto omslag door Peter Brouwers, Soesterveen
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COLOFON
NatuurNabij
Kwartaalblad IVN Eemland
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
www.ivn.nl/afdeling/eemland
 
Contributie/donatie 2015:
Leden: € 19,00
Donateurs: € 14,00
Gezinsleden: € 5,00
 
Secretariaat IVN Eemland:
p/a van Lenneplaan 76
3768 XL Soest
email: secretaris@ivn-eemland.nl
 
KOPIJ:
natuurnabij@ivn-eemland.nl
uiterste inzenddatum kopij:
herfst 2015: 20 -9- 2015
 
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
 
 

Publiekwandelingen
Cultuurhistorische Wandeling
12 juli 2015 om 14.00 uur, aanmelden niet nodig.
Locatie: Soester Eng
Startpunt: Oude Kerk, Torenstraat 1, Soest
Informatie: Sien Overduin (035-6014841)
We proberen ons een voorstelling te maken van het leven
in Soest in de Middeleeuwen. Waarom is er midden in Soest
tegenwoordig nog een agrarisch gebied? Hoe zag het
dorpsleven er toen uit?
Een mooie wandeling door cultuurhistorisch zeer interes
sant gebied. Meer informatie op de website.Meer informa
tie op onze website
 
Geheimen onthuld met de grondboor!
Zondag 9 augustus 2015, 14:00, aanmelden niet nodig.
Locatie: Birkt/Korte Duinen, Soest
Startpunt: parkeerplaats Gagelgat/Avia Birkstraat, Soest
Informatie:  Pieter Augustinus (035-6012600)
2015 is door de Wereldvoedsel Organisatie FAO van de
Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem.
De bodem is voor iedereen op aarde van groot belang, want
zonder bodem geen planten, geen natuur en ook geen
voedselproductie.
De bodem is (grofweg) de bovenste meter van het aardop
pervlak. Planten halen er hun voedingsstoffen uit en verder
leven in de bodem grote aantallen bacteriën, schimmels en
kleine dierlijke organismen. Die spelen een belangrijke rol
in de afbraak van dood organisch materiaal en ander afval
en in de omzetting daarvan in humus en voedingsstoffen.
Ze zijn daardoor van groot belang voor de bodemvrucht
baarheid.
In het kader van het jaar van de bodem organiseert IVN
Eemland op 9 augustus om 14.00 uur een wandeling,
waarin de bodem centraal zal staan. Tijdens de tocht (~1
km)  zullen tenminste vier verschillende bodemtypes
wordt bekeken. Omdat we gewoonlijk over de bodem
heenlopen, zal een grondboor worden meegenomen om de
informatie aan het oppervlak te krijgen.

Voorwoord
Begin juli, de mussen  vallen van het dak en records worden weer
gebroken. De vogels zoeken water en ook wij mensen zoeken
massaal verkoeling.
En natuurlijk vallen  de mussen niet van het dak. Het gaat hier
over de mossen, die vroeger van het dak vielen bij grote droogte.
Over mossen gesproken, ik een volgende editie gaan we uitgebreid
in op het Soeterveen natuurgebied, waar veel bijzondere mossen
te vinden zijn en in dit nummer onthullen we voor u onder an
dere een bijzondere waarneming vanuit de Vlindergroep!
Veel leesplezier!
 
Carla Franssen
redactie NatuurNabij
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Uitnodiging  NAJAARSEXCURSIE naar het Noordhollands Duinreservaat
 
voor leden en donateurs van IVN Eemland
op zaterdag 26 september 2015
 
Wandelen met de boswachter door het duingebied ten noorden van Egmond aan zee
Het duingebied is onderdeel van het Natura 2000 gebied en het strekt zich uit van Bergen aan Zee tot aan Wijk aan Zee.
Het gebied bij Egmond behoort tot het Zeedorpenlandschap, wat in de duinen goed terug te  zien is en waar veel over te
vertellen valt.
 
Voor deze wandeling moet je écht ‘goed ter been’ zijn, stevig klimmen en dalen op duinpaden  met rul zand hoort erbij
in dit kalkrijke duingebied.
 
Luc gaat ons rondleiden in dit mooie en verrassende gebied. Hij is boswachter voor PWN, sinds 1920 de drinkwaterbe
heerder van Noord Holland. Luc heeft veel passie voor ‘zijn’ gebied en veel kennis van de flora en fauna, is een gedreven
vlinderaar en vogelaar en weet ook nog eens veel af van de paddenstoelen die daar te vinden zijn, zoals Wasplaatjes en
verschillende Aardsterren.
 
Tijdens de voorwandeling op 10 juni hebben we genoten van bloeiende Ratelaars en Orchideeën, galopperende paarden
in het duin, waar ze vrij rondlopen, en mooie vlindersoorten.
Wij hebben nu alweer zin in deze excursie in september!!
 
Er kunnen maximaal 20 personen mee.
Na aanmelding volgt t.z.t. aanvullende informatie.
 
Aanmelden via excursies@ivn-eemland.nl of sturen naar:
Corry Heus, Werkgroep Excursies IVN Eemland
Korte Ossendam 57, 3768CS Soest
 
Onder vermelding van:
- Met hoeveel personen kom je,
   (deelnemers moeten lid, donateur of gezinslid zijn, dit graag erbij vermelden)
- We carpoolen, ben je chauffeur, hoeveel mensen kunnen er meerijden in de auto
- Wil je meerijden ja/nee?
 
 
 

Waar maken we ons druk over? 
door Harm Jan Luth, voorzitter
 
In 1972 kwam ik in Baarn wonen en las in de Baarnsche Courant over de handel in roofvogels op de markt in Barneveld.
Om daar tegen te strijden werd ik "controleur Vogelwet".
Vandaag, ruim 40 jaar later, lees ik in de krant dat een goudvink €140,-- oplevert, en verhandeld wordt richting China.
Deze maand is met grote meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet natuurbescherming aangenomen.
In de gemeente Soest vond vorige maand een discussie plaats over te maken keuzes rond de bezuinigingen op het
groenonderhoud.
Onze landelijke IVN organisatie publiceert een Contourennota "Samen op weg naar een nieuwe organisatie". Hierin
wordt een aanzet gegeven tot het bijeenbrengen van de kennis en kunde van IVN en KNVV, de vereniging voor veldbi
ologie.
IVN Eemland en andere groene organisaties melden schriftelijk hun zorgen rond de plannen voor een Mercedes muse
um aan het Zuiderend in de gemeente Baarn.
Een paar maanden eerder hebben we als IVN Eemland onze zorgen uitgesproken over een vuurwerkdemonstratie nabij
een stiltegebied in Eemnes.
Onze regering werkt aan een nieuwe Omgevingswet die in 2018 moet ingaan en daarmee 26 wetten, die bepalen hoe ons
leefgebied wordt ingericht, samenvoegt.
U ziet waar we op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau mee worden geconfronteerd, wat op ons afkomt.
Ik kan hier en nu niet op elk item afzonderlijk ingaan, daar ontbreekt tijd en plaats en ruimte voor.
En dan heb ik het nog helemaal niet over de activiteiten die onze werkgroepen voor u organiseren.
Waar maakt u zich druk over?
Bezoek onze (vernieuwde) IVN Eemland website  en kijk waar u de komende periode aan mee gaat doen. Wilt u actief
met een werkgroep mee gaan doen? Meld u aan bij één van onze coördinatoren. U wilt een nieuwe werkgroep starten,
bijvoorbeeld over duurzaamheid? Meld u bij een van de bestuursleden aan. Voor natuur- en milieubeleid kunt u bij mij
terecht. 
Ik wens u een mooie vakantieperiode toe!
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Primeur in Eemland!
 
4 juli 2015
door Violet Middelman
 
Omdat het mooi weer leek te worden hadden we een weekje vrij genomen. Het werd een week met tropische tempera
turen en heerlijk zwoele avonden en nachten, perfect nachtvlinder-weer.
Op verschillende locaties in Baarn en Soest lokten we nachtvlinders met ons laken en licht. Zo’n 250 soorten kwamen
langs, waaronder verschillende zeldzame soorten nachtvlinders.
Elke avond was anders, met wisselende resultaten. Vrijdag 26 juni en woensdag 1 juli waren een echte topavonden, we
zijn toen pas om 3.30 uur gestopt en zagen 150 soorten of meer.
Donderdag 2 juli viel door hevig onweer en fikse regenbuien in het water.
 
Vrijdag 3 juli bezochten we een plek in Baarn. Het was wederom een tropische dag geweest en de temperatuur zou niet
onder de 22 graden gaan komen.
Het beloofde weer een spectaculaire avond met veel soorten te gaan worden, maar eigenlijk viel het een beetje tegen.
Het bleef lang rustig op het laken, pas na middernacht kwam er wat meer actie in de tent.
Er kwam iets aangevlogen, oranje van kleur. Ik dacht: misschien een Oranje Iepentakvlinder of zo. De vlinder ging niet
op het laken zitten maar verdween ergens in het gras. Remco vond hem terug en toen de vlinder stil zat konden we hem
goed bekijken. Toen we de boeken er op nasloegen bleek het een Kersenspinner te zijn.
Zeldzaam in Nederland. Leuk, maar vooral ook een prachtig mooie vlinder om te zien!
 
‘s Morgens vroeg kwamen we thuis en raadpleegden Vlindernet.nl. Ja, het moest wel een Kersenspinner zijn, maar o jee,
al 15 jaar niet gemeld in NL...
We waren moe en dat beïnvloedt je determinatievermogen nog wel eens, maar toen we een paar uur later weer wakker
werden konden we alleen maar constateren dat het hem echt was.
Via Twitter kregen we bevestiging van diverse kanten en met 30 graden plus waren we in de zevende hemel.
Een echte, hele echte, prachtige man Kersenspinner...
 
Deze schoonheid vliegt nu weer ergens in Baarn rond. Hopelijk treft hij een mooi vrouwtje, want waar er 1 Kersenspin
ner is, zouden er toch meer moeten zijn?!
 
 

Kersenspinner  - foto: Violet Middelman/Remco Vos

Kersenspinner  (Odonestis pruni) - foto: Violet Middelman/Remco Vos
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Mannetje tengere grasjuffer – foto: Dick Nagelhout

Leven en dood van de tengere grasjuffer
 
 
door Dick Nagelhout
 
Een jaar lang heeft deze libel als larve onder water geleefd. Zij leefde van plankton, wormpjes en allerlei insecten. In die
tijd is ze gegroeid en zo’n tien keer verveld tot ze op een zonnige dag langs een plantenstengel boven water kwam. Daar
worstelde ze zich uit het larvenhuidje en werd een volwassen libel. Ze heeft enkele uren nodig gehad om lijfje en
vleugels op te pompen en te drogen. Nu is het tijd om een partner te zoeken en te paren. De paring duurt drie à vier uur.
Daarna worden eitjes afgezet waaruit weer larven ontstaan enzovoort.
Ondertussen blijft de libel in leven door andere insecten te eten. Wellicht wordt ze zelf opgegeten door een boomvalk,
een echte libellenspecialist. Misschien komt ze een spinnenweb tegen of wordt ze verteerd door zonnedauw en kan een
fotograaf nog een mooi plaatje schieten. Maar in ieder geval is ze na twee tot vier weken dood.
 
Nederland telt ruim 60 soorten libellen die zich hier voortplanten. Ongeveer de helft bestaat uit juffers. De tengere
grasjuffers waren tot 2000 vrij zeldzaam, maar daarna zijn ze volgens de Vlinderstichting algemener geworden, waar
schijnlijk mede door de klimaatverandering.
Hier in de buurt komen ze niet zoveel voor. Ze worden gezien rond de ondiepe plassen op de Stulpheide in Baarn en bij
het Laarder Wasmeer.
De Wiek is een jong natuurontwikkelingsgebied in Soest met ondiepe, deels begroeide plassen en hier voelt de tengere
grasjuffer zich goed thuis. Als deze plassen na verloop van tijd verlanden kan zij hier echter weer verdwijnen.
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Volwassen vrouwtje tengere grasjuffer - foto: Dick Nagelhout

Jeugdvorm vrouwtje tengere grasjuffer – foto: Dick Nagelhout

IVN geschiedenis online!
 
De geschiedenis van IVN en haar voorlopers is nu uitgebreid
terug te lezen op een nieuwe website. Deze site geeft het
ontstaan en ontwikkeling van IVN in hoofdlijnen weer.
 
Het is een deel van de geschiedenis van natuur- en milieu
educatie van meer dan zestig jaar. Kees en Eefje van Wissen
hebben er drie jaar aan gewerkt.
 
De site is gebouwd en geschreven door Kees van Wissen,
jarenlang actief binnen IVN o.a. als lid van de eerste BCN
(Begeleidingscommissie Natuurgidsencursus). Zijn vrouw,
Eefje van Wissen, werkte van 1967 tot 2012 op het landelijk
bureau en doet daar nog steeds vrijwilligerswerk. Zij dook
steeds weer de archieven in op zoek naar informatie, do
cumenten en beeldmateriaal. Samen reisden ze door het
land om mensen te interviewen. Veel van deze coryfeeën
van IVN staan met korte interviews op de site.
 
De site  gaat voor een groot deel over landelijke zaken.
Sommige afdelingen hebben gelukkig eigen archieven.
Zoals Kees van Wissen op 28 april zei: “Deze website is per
definitie beperkt en nooit 'klaar'. We hopen dan ook dat
IVN’ers gaan reageren met opmerkingen, aanvullingen en
correcties, verhalen, beschrijvingen en vooral beeld- en
geluidsmateriaal.”
Dat kan via de contactmail op de website.
 
Zie: www.ivngeschiedenis.nl/index

 

Libellen horen niets maar zien je goed. Als je langzame
bewegingen maakt kun je redelijk dichtbij komen. Soms
draaien ze zich om naar de andere kant van de planten
stengel en lijken kiekeboe te spelen. Volgens de boekjes
moet je dan voorzichtig je hand naar de achterkant van de
stengel brengen zodat ze zich weer naar jou toedraaien. In
de praktijk vliegen ze dan weg.

Als je op zoek gaat naar de tengere grasjuffer let dan bij het
mannetje op het subtiele verschil met het lantaarntje.  Bij
het lantaarntje is alleen het achtste segment van het ach
terlijf aan de bovenkant blauw gekleurd; de rest is zwart.
Bij de tengere grasjuffer is het achtste segment gedeeltelijk
en het negende segment geheel blauw. Het achterlijf van
de vrouwtjes is aan de bovenkant helemaal zwart en de
lichte delen zijn meestal groen. Tot ze paringsrijp zijn, zes
tot twaalf dagen na het uitsluipen, zijn ze prachtig oranje
gekleurd. Verwar ze niet met de koraaljuffer, maar nu wordt
het tijd om zelf te gaan googelen om de verschillen te zien.
 
 
Bronnen:
Frank Bos, Marcel Wasscher en Weia Reinboud, 2007. Veldgids
libellen. KNNV Uitgeverij, Zeist.
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederland
se libellen (Odonata). Nederlandse Fauna 4. Nationaal Historisch
Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate
Survey – Nederland, Leiden.
 
(Dit stukje verscheen eerder in een verkorte versie in de
Baarnsche Courant)
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Het Mierenbroodje
 
 
door Bertus van der Laan
 
Vaak  werd tijdens excursies gesproken over het mieren
broodje, maar ik had het nog nooit gezien totdat ik deze
foto's nam van de zaadjes van de Vingerhelmbloem in mijn
tuin.
 
Een mierenbroodje is een aanhangsel aan zaden of vruch
ten van sommige plantensoorten, dat als voedsel kan die
nen voor mieren. Het is een uitgroeisel van de zaadhuid.
Er zijn ongeveer 15 mierensoorten, die mierenbroodjes als
voedsel gebruiken. 
 
De mieren nemen het zaad mee naar hun nest. Tijdens deze
tocht kan het mierenbroodje al van het zaad afbreken.
Anders wordt het mierenbroodje in het mierennest van het
zaad afgebeten. Het zaad wordt weer naar buiten gebracht.
Het oliehoudende en koolhydraatrijke mierenbroodje
wordt door de mierenlarven opgegeten.
 
In mierenbroodjes schijnt ook een stof te zitten die muizen
afstoot. Het mierenbroodje bevat vooral vetten en suiker
met daarnaast wel eens vitamine B, vitamine C, zetmeel en
eiwit. Vooral suiker is belangrijks voor de mieren.
 
In Nederland komen ongeveer 200 plantensoorten voor die
een mierenbroodje hebben. Enkele voorbeelden van deze
plantensoorten zijn:                                                                     
Bosanemoon, Witte dovenetel, Sneeuwklokje, Stinkende
gouwe, Moeraskartelblad, Roze winterpostelein, Ruwe
smeerwortel, Gewone veldbies,  Gewone vleugeltjesbloem,
Handjesereprijs, Holwortel, Kleine wolfsmelk, Knikkende

Vingerhelmbloem (Corydalis solida)
Ook wel vogeltje-op-de-kruk en voorjaarshelmbloem genoemd
foto: Bertus van der Laan

Zaadjes van de Vingerhelmbloem
Het witte aanhangsel is het mierenbroodje - foto Bertus van der Laan

distel Kuifvleugeltjesbloem, Moeraskartelblad. 
En enkele viooltjessoorten, zoals het driekleurig viooltje,
het hondsviooltje en het maarts viooltje.
 
Bron: Wikepedia

Lezing
Ons zonnestelsel, sterevolutie en leven in het heelal
 
Geert Kuitenbrouwer zal op 17 september 2015 een lezing
geven over Ons zonnestelsel, sterevolutie en leven in het
Heelal.
Op zaterdag 19 september geeft hij een rondleiding in de
Sterrenwacht te Utrecht.
 
17 september 2015 om 20.00 uur: Lezing
locatie: museum Oud Soest
start: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
toegang voor de lezing: 4,00 euro  voor niet-leden/dona-
teurs. Gratis voor leden en donateurs
19 september 2015: Excursie
Rondleiding door Geert Kuitenbrouwer in de Sterren-
wacht van de stad Utrecht.
NB.Toegang  Sterrenwacht voor eigen rekening!!
Meer informatie: natuurnabij@ivn-eemland.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN Eemland
 
20 april 2015 
Locatie: Veenweide Soest
Aanwezig: ongeveer 26 leden, 8 leden hebben een bericht van verhindering gestuurd.
Notulen: Bettie Walland, secretaris
 
 
1. Opening
De voorzitter, Harm Jan Luth, heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
 
2. Mededelingen
Leen de Niet, coördinator van de zwaluwengroep, is op 13 maart jl. overleden. IVN Eemland heeft van Leen een legaat
ontvangen.
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 14 april 2014.
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
4. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015
Roel van Wijk, penningmeester: IVN Eemland staat er goed voor. In 2014 werd de nodige subsidie ontvangen, ik verwacht
niet dat dat in 2015 ook zo zal zijn. De afdracht aan IVN Nederland was  in 2014 iets hoger dan die in 2013.
De kosten van ons jubileum zijn ruim binnen de begroting gebleven.
Er is een ruime reservering voor de werkgroep Cursussen.
De begroting voor 2015 is lager uitgevallen dan vorige jaren, zowel voor de Lasten als de Baten.
In 2015 geen lustrum. Er zijn geen subsidies aangevraagd voor bijzondere projecten en er worden geen grote uitgaven
verwacht.
 
Verslag van de kascommissie
De voorzitter geeft het woord aan de Kascommissie (Pieter Augustinus en Remco Vos).
Pieter Augustinus geeft aan dat de Kascommissie de achterliggende administratie over 2014 heeft gecontroleerd. Het
was zeer overzichtelijk, de administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
De Kascommissie is van oordeel dat het Financieel Jaarverslag 2014 een getrouw beeld geeft van de grootte en samen
stelling van het vermogen per 31 december 2014 volgens de Balans per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014
volgens de Staat van baten en lasten 2014.
De Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen over het verslagjaar
2014.
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
 
Benoeming nieuwe Kascommisie
In de nieuwe Kascommissie wordt benoemd: Remco Vos.  Er moet nog een 2e lid van de worden gevonden. Geen van de
aanwezigen stelt zich beschikbaar.
De leden gaat ermee akkoord dat het bestuur een 2e lid van de Kascommissie zal zoeken.
 
5. Jaarverslagen over 2014
Een lid wijst erop dat zij het bestuur heeft verzocht om een standpunt tav een passage in het jaarverslag van de werkgroep
Padden (waarin wordt aangegeven dat de coördinator van die werkgroep bruine kikkers uit een vijver van een particulier
heeft gehaald en elders uitgezet).
De kikkers zijn beschermd op grond van de Flora en faunawet. Je mag ze dus niet vangen, vervoeren of verstoren. Ver
plaatsen heeft meestal weinig zin.
Een dergelijke actie kan niet en zeker niet onder de vlag van IVN. Het lid heeft inlichtingen ingewonnen bij RAVON.
Volgens RAVON is de enige oplossing bij blijvende overlast: de vijver dempen.
 
De voorzitter: Het bestuur heeft begrip voor de verklaring die de coördinator van de werkgroep Padden voor zijn actie
heeft gegeven. De Flora en faunawet is met name gericht op de buitengebieden en voorziet niet in de problematiek van
een overbevolkte tuinvijver.
(opmerking notuliste:  dit is niet juist: zie de rectificatie*)  
NB In deze NatuurNabij staat de rectificatie op pagina 11
 
6 .Voorstel verhoging contributie voor leden en donateurs per 1 januari 2016
Roel van Wijk:  Het bestuur stelt voor:
- de contributie voor leden met ingang van 1 januari 2016 te verhogen naar € 20,00
- het tarief voor donateurs met ingang van 1 januari 2016 te verhogen naar € 15,00
(contributie/tarief voor huisgenootleden en huisgenootdonateurs blijft ongewijzigd)
De contributieverhoging voor leden levert onze afdeling zelf niets op, het gaat geheel door naar IVN landelijk ivm de
verhoging van de verplichte afdracht aan landelijk, per 1 januari 2016 van euro €8,65 naar euro €10,00 per lid.
Die verhoging van euro €1,35 is niet helemaal doorberekend in de contributieverhoging van €1 euro.
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NatuurNabij IVN  EEMLAND

De leden stemmen in met het voorstel tot verhoging contributie voor leden en donateurs per 1 januari 2016.
 
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
 
De voorzitter deelt mee dat hij de IVN voorzittersconferentie op 14 maart 2015 heeft bijgewoond. Onderwerp: Groei en
Beweging, het Landelijk Bestuur van IVN is een toekomstverkenning gestart, waarbij o.a. werd gedebatteerd over de
vraag: hoe werken we nu en in hoeverre is landelijk en lokaal professionalisering gewenst?. Voorts kwam de samenwer
king/of fusie met de KNNV aan de orde.
Tony Gaillard blijft ons vertegenwoordigen in het overleg van de IVN afdelingen in Utrecht We hebben IVN Nederland
verzocht om een wandelAPP voor onze natuurpaden.
 
Tony: Ons verzoek om een wandelAPP wordt door andere afdelingen in de regio Utrecht ondersteund. Ook in Gelderland
is belangstelling. Een lid van IVN Oost-Veluwezoom is al ruim twee jaar bezig om het gebruik van APP’s binnen IVN te
promoten en zal het verzoek om een wandelAPP van harte ondersteunen.
 
Een lid: Wat wordt bedoeld met professionalisering van IVN?
De voorzitter: Men wil een sterkere landelijke en regionale organisatie. IVN is nog in de verkennende fase. Daarbij werd
bijvoorbeeld gekeken naar de nieuwe organisatie van de Dierenbescherming.
 
De voorzitter: Wij willen graag namens IVN Eemland gebruik maken van de mogelijkheid een inspraakreactie te geven
op het voorontwerpbestemmingsplan landgoed Pijnenburg.
 
Dick Nagelhout (algemeen lid bestuur): Een lid uit Baarn heeft ons op dit voorontwerpbestemmingsplan gewezen.  Dit
plan is gebaseerd op een convenant tussen provincie, gemeente en landgoedeigenaar, waarbij getracht wordt "econo
mische dragers" te realiseren met als doel duurzame instandhouding van het landgoed.
Een van de ideeën is een theehuis met groot parkeerterrein voor 300 auto's, bij de hoek Embranchementsweg - Vuurse
Steeg. Dat heeft nogal wat impact op de nu nog rustige situatie aldaar.
Dick heeft een voorlichtingsavond in Baarn bijgewoond en het plan bestudeerd.
 
Het lid heeft een korte inspraakreactie op het  voorontwerpbestemmingsplan opgesteld, alleen tav het eerdergenoemde
theehuis met parkeerterrein. Die inspraakreactie wil het bestuur namens IVN Eemland inzenden, Het is de enige kans
om iets in te brengen. In een latere procedure zal IVN weinig kunnen doen.
De brief ligt ter lezing voor de aanwezigen. (Dick geeft in de pauze een nadere toelichting). De leden gaan hiermee akkoord.
 
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
 
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering en na een korte pauze met borrel heeft Hans de Vos Burchart een mooie lezing gegeven
over Raven.
 
 
 

Varencursus
verplaatst
In verband met het zeer warme weer is de varencursus van
4 juli jl., verzorgd door Harry Roskam, verplaatst naar het
najaar. De cursus houdt een uitgebreide lezing in, met
documentatiemateriaal en een powerpoint presentatie.
Daarna volgt er een excursie in het Pijnenburgerbos.
Harry Roskam is medeoprichter en tot voor kort voorzitter
van de Nederlandse Varenvereniging. Harry werkt als
gastmedewerker bij zowel de Hortus in Leiden als bij Na
turalis aan winterharde varens.
Voor de nieuwe datum: houdt u onze website in de gaten ?
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RECTIFICATIE:
 
nav de Notulen Algemene ledenvergadering:
*De opmerking van de voorzitter dat de Flora en faunawet met name is gericht op de buitengebieden is onjuist. Die wet
geldt voor iedereen en overal in Nederland, ook voor beschermde soorten in tuinen en op erven.
Omdat alle inheemse kikkers en padden zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet mogen zij niet worden verstoord,
gevangen, vervoerd en elders uitgezet.
 
RAVON meldt hierover:
RAVON krijgt steeds meer vragen, die te maken hebben met het geluid van kwakende groene kikkers. Met de dieren gaat het goed
op dit moment.
Vanuit tuinvijvers en poelen doen deze “boerennachtegalen” flink hun best. Sommige mensen kunnen er niet van slapen of zeggen
elkaar tijdens de barbecue niet te verstaan. De overlast kan ontaarden in burenruzies of lange wettelijke procedures. Soms is het de
eigenaar van het water,die om hulp vraagt maar vaker nog zijn het omwonenden.
 
Bij overlast van kwakende kikkers gaat het bijna altijd over groene kikkers. Het zijn alleen de volwassen mannetjes,die roepen. Ze
maken daarmee onderling hun aanwezigheid kenbaar en proberen vrouwtjes te lokken. Ze roepen alleen in de periode, dat ze zich
voortplanten. Dat begint in mei en loopt af in juni. Sommige volhouders willen ook nog wel eens op een zwoele zomeravond een
eindje kwaken.
 
De groene kikkers kwaken nooit het hele jaar. Maar ze kwaken wel vaak in periodes, waarin wij ook graag ’s avonds buiten zitten
en met de ramen open slapen. Daarbij kan het geluid door de weerkaatsing tussen de bebouwing erg hard klinken.
 
• Als er klachten zijn over “je” kikkers, nodig dan vooral de betreffende (buurt)bewoners uit om de dieren te komen bekijken. Onbe
kend maakt onbemind. Soms is het al voldoende dat ze weten hoe de kwakers er uit zien en waarom ze kwaken. Op de website van
RAVON is meer informatie over groene kikkers te vinden.
• Er zit geen volume knop op de dieren, maar hoe meer mannetjes er zitten hoe harder het gekwaak klinkt. Het geluid draagt daardoor
ook verder. Kikkers reageren op elkaars roep. Als er minder kwakende mannetjes in een groep zijn, gaan de dieren minder snel
roepen. 
• Groene kikkers hebben schuilplaatsen nodig aan de waterkant. Die vinden ze in hogere begroeiing (kruiden, vaste planten, hogere
grassen, struikjes) op de oever. Is de oever van een vijver kaal (steen, kort gras, alleen zand, mossen) dan is de kans groter dat ze
wegtrekken.
• Als je een grote tuin hebt,  kun je misschien de vijver verder van de bebouwing af leggen. Hoe groter de afstand hoe minder hard
het gekwaak klinkt.
• Alle inheemse kikkers en padden zijn beschermd in de Flora & faunawet. Je mag ze dus niet vangen, vervoeren, verstoren of
schade toebrengen! Verplaatsen heeft meestal weinig zin. De dieren zullen snel terugkeren of de lege plekken worden weer opgevuld
door kikkers uit de buurt.
• Bij blijvende overlast is de enige oplossing de vijver te dempen. Als je dit doet (wat natuurlijk wel jammer is), doe het dan bij
voorkeur eind september/ begin oktober. Op dat moment zitten er de minste amfibieën in het water en die er nog wel in zitten kunnen
nog wegvluchten.
• En verder…kwakende kikkers is puur natuur. 
 
Dit is een citaat van de website van RAVON, zie www.ravon.nl/Infotheek/Helpdesk/Kwakendekikkers/tabid/872/Default.
aspx)
 
Namens het bestuur,
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