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Agenda 

  
 Woensdag 2 juni,  netwerkbijeenkomst Kind & Natuur prov. Utrecht, 13.30-16.30 uur. Aanmelden 
kan via deze link. 
 Zaterdag 5 juni, vogels tellen in Zwarte Noord (tussen Eemdijk 128 en 130) met Hayo Nieuwenhuis. 
Iedereen welkom om 09.00 uur. 
 Dinsdag 8 juni, 19.00-21.30 uur organiseert de het landelijke IVN haar jaarlijks terugkerende 
duurzaamheidsysmposium. Dit jaar staat het thema water centraal  en organiseren we een online 
evenement.  https://www.ivn.nl/duurzaamheid/activiteiten/de-waterwereld-van-morgen 
 Zaterdag 19 juni, vrijwilligersborrel IVN-Eemland, Jachthuislaan 68, Soest, 16.00-19.00 uur (buiten). 
Voor iedereen die actief is bij een van onze werkgroepen. 

 Zondag 20 juni, open dag kwekerij/boomgaard tegenover Paleis Soestdijk 11.00-17.00 uur, ook 
op zaterdagen 3 juli t/m 28 augustus, zaterdag 25 en zondag 26 september, 24 
oktober. De bloemenpluktuin is open van 11.00-15.00 uur. 
 Zaterdag 4 september, Cultureel Festival Baarn met o.a. een Groene Route waar ook het IVN aan 
meedoet. Meer in een van de volgende nieuwsbrieven. 
 Zaterdag 11 september, Vier de Natuur, festival tgv 60-jarig bestaan IVN, Bomencentrum Baarn, 
Zandheuvelweg. Zie verder https://www.ivn.nl/ivn-festival, waar je ook tickets kunt bestellen. 
 

 

 

secretaris@ivn-eemland 

Groen lentebos in Laag Hees in Soest 

De 300 Roedenlaan in Lage Vuursche.            

https://www.ivn.nl/provincies/utrecht/activiteiten/netwerkbijeenkomst-kind-natuur-woensdag-2-juni-2021
https://www.ivn.nl/duurzaamheid/activiteiten/de-waterwereld-van-morgen
https://www.ivn.nl/ivn-festival


 
 

 
Uitnodiging voor alle vrijwilligers 
 
Een uitnodiging voor alle vrijwilligers voor de 
vrijwilligersborrel op zaterdag 19 juni a.s. tussen 16.00 en 
19.00 uur bij ons in de boomgaard aan de Jachthuislaan 

68 in Soest. Harm Jan Luth 

 
Atlas wilde bomen en struiken 
 
Op 29 mei wordt het boek “Atlas wilde bomen en stuiken. 
Landschappelijk groen erfgoed in de provincies van 
Nederland en Vlaanderen” gepresenteerd. 
Wij denken dat dit voor u en uw leden een interessant boek 
zal zijn. Aan het boek is jarenlang gewerkt. Het is 
geschreven door diverse specialisten op hun vakgebied en 
onder vakkundige redactie van Bert Maes(Ecologisch 
Adviesbureau Maes). 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij graag van u. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Corné de Keijzer 
B o e k | Design 
t +31 (0) 183 307098 
m +31 651 78 05 57 
e cornedekeijzer@boekdesign.nl 
www.picturespublishers.nl 
www.boekdesign.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuwe bestuursleden 
 
 Aangezien er dit jaar vanwege corona geen Algemene Ledenvergadering is, kunnen we de leden 
niet live vragen in te stemmen met de benoeming van twee bestuursleden en het aftreden van één 
bestuurslid. 
 Aftredend is Miriam Kollaard, met dank voor haar bijdragen aan onze vereniging. 
 We willen de volgende leden benoemen per 19 juni a.s. 
 
Els van Weering en 
Fabian Dooijeweerd 
 
Wij gaan ervanuit dat u, net als wij, blij bent met de nieuwe aspirant-bestuursleden. Anders horen we 
dat graag voor 19 juni op secretaris@ivn-eemland.nl. 
 
Het bestuur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:cornedekeijzer@boekdesign.nl
http://www.picturespublishers.nl/
http://www.boekdesign.nl/


 
 

Stichting en vereniging IVN weer samen 

 
 We zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan functioneren als één organisatie. Om ons ook naar de 
buitenwereld zo te presenteren is de keuze gemaakt om weer terug te keren naar de oorspronkelijke 
juridische structuur. Op 10 april gaf de Landelijke Raad (lees hier de terugblik!) goedkeuring voor de 
fusie en sinds 22 april zijn we weer officieel één vereniging. Hierdoor is de organisatiestructuur van 
IVN gewijzigd.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Regen op open dag kwekerij/boomgaard Paleis Soestdijk 
 
 Op zaterdag 22 mei voor Pinksteren mocht het eindelijk weer. Een open dag dankzij de ‘corona-
versoepelingen’. Na iets meer dan 2 jaar en enkele cancelingen door corona-tijd was dit de zevende 
open dag. Met het slechtste weer en de minste bezoekers tot dusver. 
Maar ondanks de vele regen kwamen er nog 100 gasten, die dikwijls zeer geïnteresseerd waren. Het 
thema was biodiversiteit en er was meer te zien dan voorheen. Veel nieuwe aanplant, een nieuwe 
kruidentuin, grotere bloemenpluktuin, grotere heestertuin, nieuwe druiven en bessen etc. 
 De insecten lieten zich door regen en koelte nauwelijks zien. Jammer voor Dick, die wel enkele 
bijzondere slakken vond, en imker Piet. En Pieter heeft grondboringen verricht, ook voor kinderen, al 
waren die er ‘s morgens maar weinig. ‘s Middags klaarde het wat op en zijn alle 100 zaadbommetjes 
voor vlinder- en bijenplanten aan kinderen uitgedeeld. De speurtocht-kaarten van Els, die verspreid 
over het terrein waren opgehangen, werden goed bekeken. Erg leuk was het groepje schapen in de 
boomgaard uit de schaapskudde van Esther Floor. Enkele Veluwse en Drentse heideschapen met een 
leuke schaapshond, een border collie. Die komen de volgende open dag weer. 
 En dat is op zondag 20 juni (11.00 tot 17.00 uur), midzomer en dus in het teken van licht. Dan is de 
begroeiing weelderiger en zullen er nog meer bloemen te zien zijn, niet alleen veel wilde bloemen, 
maar ook gekweekte bloemen in de pluktuin. Hopelijk is het dan stralend weer. Wees welkom. Wie 
mee wil helpen met een activiteit mag zich ook bij ons melden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/e847c0e4-dc15-47d1-9f6a-ba7507623d83/19687
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/e847c0e4-dc15-47d1-9f6a-ba7507623d83/19688
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/e847c0e4-dc15-47d1-9f6a-ba7507623d83/19688


 
 

Geopark nu ook partner van Vrienden Soester Eng 
 
 

 Dinsdag 1 juni tekende Kees Waagmeester, voorzitter van de Stichting Vrienden 
Soester Eng, de Partnerverklaring van stichting Geopark Heuvelrug Gooi en 
Vecht. De Vrienden laten hiermee zien achter de doelstelling van het Geopark 
te staan en dat waar mogelijk te steunen. Het IVN Eemland is ook partner van het Geopark. 
 Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht streeft naar de Unesco-kwalificatie Geopark voor 
de hele Heuvelrug, van Gooimeer tot aan de Rijn, en de natte, laaggelegen gebieden 
aan weerszijden: de Vechtstreek, de Kromme Rijnstreek en Eemland. Deze 
kwalificatie kan een gebied worden toegekend als het bijzonder genoeg gevonden 
wordt voor wat betreft de aardkundige-, ecologische- en cultuurhistorische waarden. 
 Die zijn er wat de Soester Eng betreft in overvloed. De Eng is een van de veertig 
zogenaamde Geosites die het Geopark in het gebied heeft geïdentificeerd als 
waardevolle plek met een bijzonder verhaal. Het open agrarisch gebied midden 
tussen de bebouwing van Soest is op zichzelf al uniek, maar omdat Soest zijn 
ontstaan te danken heeft aan de Eng, helpt de Eng ons ook om de geschiedenis van 
het Soester landschap in samenhang te kunnen begrijpen. 
 

 
 

 Het plan van het Geopark is dit najaar een zogeheten Ontdekkaart en 
Informatieboekje over Soest en Baarn te realiseren waarin ook de Soester Eng (foto) de 
nodige aandacht krijgt. De Stichting Vrienden Soester Eng heeft besloten de 
totstandkoming van Ontdekkaart en Informatieboekje financieel te ondersteunen. 
 Met het boven tafel brengen van het hele verhaal van dit bijzondere gebied wil 
stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht de belangrijke waarden van onze 
leefomgeving beschermen en duurzame ontwikkeling van het gebied stimuleren. Het 
Geopark in ontwikkeling streeft naar kwalificatie in 2024. Zie ook www.geoparkhgv.nl. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Samen groen vrijwilligerswerk promoten 
 
 Het ledenaantal en het aantal projectvrijwilligers bij IVN neemt toe, maar in het aantal actieve 
leden binnen de afdelingen zien we een dalende trend. Uit onderzoek van Motivaction in het kader 
van het landelijk Actieplan Groene Vrijwilliger blijkt dat het potentieel er wel is: 15 procent van de 
Nederlanders wil zich inzetten voor groen, vooral in de directe omgeving. Deze groep blijkt echter 
niet actief op zoek te gaan en heeft ook weinig idee van de mogelijkheden.  

http://www.geoparkhgv.nl/


 
 

 
 Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN Utrecht gaan samenwerken om de 
bekendheid van onze organisaties en groen vrijwilligerswerk te vergroten. Eerste kleine acties: 1) 
bestaande vacatures makkelijker vindbaar maken, o.a. via een verzamelpagina ‘vrijwilliger worden bij 
IVN in Utrecht’ en 2) een aantal Oostbroeklezingen koppelen aan publiekscampagnes én openstellen 
voor niet-leden. IVN Utrecht organiseerde daarom de lezing Natuurlijk Moestuinieren in de 
campagnemaand Moestuinmaatjes die Albert Heijn dit jaar samen met IVN Natuureducatie en 
Naturalis organiseert.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Heuvelrugtuin in steeds meer gemeenten 
 
 Drie natuurorganisaties hebben de gemeente Soest gevraagd om ook mee te doen met de actie 
Heuvelrugtuinen. Dat betekent dat de gemeente het aanleggen van een Heuvelrugtuin promoot en 
een bordje beschikbaar stelt, die aangeeft dat een tuin een Heuvelrugtuin is. De natuurorganisaties 
zijn Natuur en Milieu Federatie Utrecht, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de vereniging IVN 
Natuureducatie. Baarn en Woudenberg, die in deze regio ook onderdeel uitmaken van de Utrechtse 
Heuvelrug, doen al mee.  
 Onder het concept Heuvelrugtuin wordt verstaan dat mensen hun tuin inrichten met voornamelijk 
inheemse beplanting, die ook voorkomt in hun directe omgeving. Het wordt dan een soort 
mininationaalpark. Diverse zaadkwekers en tuincentra in de regio zoals ’t Vaarderhoogt in Soest 
brengen inheemse beplanting op de markt.  
 Een andere voorwaarde is dat mensen geen gif gebruiken in hun tuin. Inmiddels zijn er een zestal 
voorbeeldtuinen te zien, zoals bij natuur- en milieucentrum De Groene Inval in Baarn. Verder zijn er 
voorbeeldtuinen in Zeist, Rhenen en Maarn. Regelmatig worden er bewonersavonden gehouden, 
zodat mensen met een Heuvelrugtuin tips op kunnen doen voor hun tuin. 

Info: heuvelrugtuin.nl 
 
 
Dit keer geen Biologisch Moment bij gebrek aan inzendingen. 

https://ivn.us7.list-manage.com/track/click?u=c2372c9457f1b37ebe11dc33b&id=dee6cdd05a&e=b7eb56bcf5
https://ivn.us7.list-manage.com/track/click?u=c2372c9457f1b37ebe11dc33b&id=dee6cdd05a&e=b7eb56bcf5
http://heuvelrugtuin.nl/

