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Nieuwsbrief IVN Eemland 
december 2021 

 

 

Agenda 

 Maandag 6 december, vogeltellingen bij de Vitensplasjes aan de Westdijk Bunschoten, 09.00 
tot 10.00 uur, onder leiding van Wim Smeets. Opgeven per e-mail bij 

wsmeets.foto@gmail.com, vertrek 08.45 uur vanaf de parkeerplaats naast Bachlaan 111. 
 Zondag 19 december, lange winterwandeling IVN Eemland, start om 11.00 uur bij Kuil van 
Drakensteyn in Lage Vuursche, Stulpselaan, de afstand is 13 kilometer. Opgeven bij 

wandelingen@ivn-eemland.nl. 
 Zaterdag 15 januari, nieuwjaarsreceptie IVN Eemland, 15.00-19.00 uur, Parade tegenover 

Paleis Soestdijk, bij infocentrum, beginnend met 1 uur  excursie. Nog onder voorbehoud. 
 Dinsdag 22 februari, coördinatorenvergadering IVN Eemland, 20.00 uur in Museum Soest, 

Steenhoffstraat 46 Soest. 
 Maandag 21 maart, Algemene Ledenvergadering IVN Eemland, 20.00 uur, plek volgt nog. 

 Voor wandelingen en andere activiteiten in onze IVN-buurregio’s zie afdeling Gooi en 
Omstreken, Amersfoort , De Bilt en omstreken of Heuvelrug en Kromme Rijn. 

 

Oproep 
  

Voor de kascommissie zoeken we twee nieuwe leden. De kascommissie komt eenmaal per jaar 
bijeen om de boeken en jaarstukken van de penningmeester te controleren. Zij rapporteert 

hierover aan de ALV. Er is geen diepgaande financiële kennis voor nodig. Het gaat vooral om 
het stellen van kritische vragen en het controleren van bewijsstukken (bonnetjes e.d.). De 

tijdsinspanning is zo’n drie uur op jaarbasis. Ben je eind februari/begin maart beschikbaar? 
Meld je aan via bestuur@ivn-eemland.nl of bel met een van de bestuursleden. 

Lage Vuursche vanaf de Vuursesteeg richting Dorpsstraat gezien. 

mailto:wandelingen@ivn-eemland.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
https://www.ivn.nl/afdeling/amersfoort
https://www.ivn.nl/afdeling/de-bilt-eo/nieuws
https://www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn
mailto:bestuur@ivn-eemland.nl
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Provincie steekt 31 miljoen in versterking natuur 
 De provincie Utrecht stelt 31 miljoen euro beschikbaar voor natuursubsidies in 2022. Het 
geld is bedoeld voor de realisatie van nieuwe natuur en de versterking van bestaande natuur. 
De provincie geeft volledige vergoeding voor de kosten van natuurinrichting. Met het geld zet 
de provincie verder in op een groene provincie waar iedereen ook in de toekomst van kan 
genieten. Het wordt mogelijk om alle kosten voor het inrichten van natuur vergoed te krijgen. 
Er is dus geen eigen bijdrage meer nodig. Tevens wordt de subsidie voor het beheren van de 
natuur verhoogd. De eerdere 75 procent vergoeding wordt opgehoogd tot 84 procent. 
Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in bestaande natuurgebieden 
en voor maatregelen die stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden herstellen. Het is 
mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen voor een specifieke regeling via  het 
subsidieloket van de provincie Utrecht.   
 
 

Baarn richt Heuvelrugtuin in in het centrum 
 In het centrum van Baarn – langs de 
voetgangersdoorgang tussen het 

gemeentehuis en de Pauluskerk op de Brink 
– wordt dit najaar een 

zogeheten Heuvelrugtuin ingericht. 
Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 

60 procent uit planten die thuishoren in de 
omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Bij 

het onderhoud wordt geen gif gebruikt. 
Verder is de tuin een fijne plek voor vogels 

en insecten en kan regenwater er goed in 
de grond zakken. De vrij toegankelijke 

voorbeeldtuin is samen met Baarnse 
vrijwilligers ontworpen en dient als 

inspiratiebron voor inwoners die zelf ook natuurlijk(er) willen tuinieren. 
 
 De nieuwe inrichting van de voorbeeld-Heuvelrugtuin is samen met Baarnse vrijwilligers 

bedacht. Dit zijn vrijwilligers bij de Pauluskerk, het Baarnse natuur- en milieu-educatiecentrum 
De Groene Inval, kinderen van de   Groene Weldoeners Baarn en andere inwoners. Gezamenlijk 

wordt de tuin aangelegd en wordt straks het onderhoud uitgevoerd. 
 

  

IVN Eemland zoekt vrijwilligers voor opschonen archief  

 Het archief van de afdeling Eemland moet hoognodig worden opgeschoond en gesorteerd. Er 
zijn vijf verhuisdozen vol. Er is al we een lijst van alles wat er is. Het bestuur van IVN Eemland 
heeft besloten vrijwilligers in de afdeling te gaan werven om mee te helpen met het op orde 
brengen van het archief. Indicatie werk: één keer per drie maanden een bijeenkomst (overdag 
of ’s avonds) en mogelijk wat werk mee naar huis nemen. Wie wil meehelpen kan mailen naar 
het secretariaat: secretaris@ivn-eemland.nl. 

 
 
 

In september 2020 werd ook een Heuvelrugtuin geopend bij De 
Groene Inval, het milieueducatiecentrum van Baarn. Wethouder 
Jannelies Vissers hielp bij het slaan van de eerste 
informatiepaal. 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies
mailto:secretaris@ivn-eemland.nl
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Roodborstjes uit Scandinavië nu in Nederland 

 
 Hierbij een foto van de vogeltelling bij de Zwarte Noord in Eemdijk. Het is een Scandinavische 

roodborst, wintergast, te herkennen aan de beduidend kleinere oppervlakte rood aan de borst. 
Foto Wim Smeets 

 

Contributie voor 2021 
Alle leden en donateurs hebben een mail gehad van de penningmeester met het verzoek hun 
bijdrage voor 2021 te voldoen. Mogelijk komt dit verzoek wat vreemd over omdat leden en 
donateurs gewend waren dat de contributie op grond van een door hen afgegeven machtiging 
door ons automatisch werd geïncasseerd. Helaas is dit door een combinatie van de 
overdracht van het penningmeesterschap in 2020 en veranderde procedures bij  
de bank helaas niet meer mogelijk. Daarom kreeg nu ieder lid het verzoek om 

de contributie door middel van een eigen overschrijving te voldoen.  
 

Ledenbestand 
We verwelkomen dit jaar nieuwe leden en donateurs: Lianne Boelsma, Magda Roorda, Cissy 
Steyn, Heleen Peters, O.N. Wijchers, J. Rumph, C.W. Bierman en Roger C. Silva (uit Lissabon). 

I. van der Es uit Soest, W. van de Kaa, J.W.P. Meulman en J.A. Blanken hebben hun 
lidmaatschap opgezegd.  
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Geopark presenteert ontdekkaart en informatieboekje over 
Baarn en Soest 
 
  Wethouder Aukje Treep (Soest), wethouder 
Erwin Jansma (Baarn), heemraad Frans ter 

Maten (waterschap Vallei en Veluwe) en 
voorzitter Stichting Vrienden Soester Eng Kees 

Waagmeester namen donderdagmiddag 25 
november in Museum Soest de eerste 

exemplaren van de Ontdekkaarten en 
Informatieboekjes over Soest en Baarn in 

ontvangst van Marc Hofstra (voorzitter 
stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht). 

Het IVN Eemland is ook partner van het 
Geopark en gaat ook excursies (waarschijnlijk 
één per seizoen) geven onder de vlag van het 
Geopark. 

 

 De wethouders tekenden aansluitend 
namens hun gemeenten de Partnerverklaring 

van het Geopark, waarmee zij kenbaar maakten 
achter de doelstelling van het Geopark te staan 
en dat waar mogelijk te steunen. Het Geopark 
Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief 
dat streeft naar de Unescokwalificatie Geopark 

voor de hele Heuvelrug en de laaggelegen natte 
gebieden aan weerszijden: Vechtstreek, 

Kromme Rijnstreek en Eemland. 
 

 De kwalificatie Geopark kan aan een gebied worden toegekend als dat bijzonder genoeg 
wordt bevonden voor wat betreft de ontstaansgeschiedenis, de aardkundige, ecologische en 

cultuurhistorische waarden en in dit geval ook de rol van het water en hoe de mens daarmee 
omgaat. Het Geopark vertelt en verspreidt het verhaal over het ontstaan, de ondergrond, de 

natuur en de cultuurhistorie en de verbanden daartussen en verbindt het verleden met de 
toekomst. 

 
 Soest en Baarn liggen op en aan de oostkant van de stuwwal, grenzend aan een van de 

weinige rivieren die van bron tot monding op Nederlands gebied liggen: de Eem. De stuwwal 
werd zo’n 150.000 jaar geleden 

opgestuwd door het ijs uit 
Scandinavië. Met name de 

afwisseling tussen “hoog en droog” 

en “laag en nat” maakt het 
landschap hier zo afwisselend en 

bijzonder. Voor het gebied zijn 3 zogenaamde geosites geïdentificeerd en uitgebreid 
beschreven: de Lange en Korte Duinen, door de provincie benoemd als Aardkundig Monument, 

de Soester Eng en het gebied Pluismeer/Stulp/Hoge Erf. 

Het boekje is hier te downloaden. De bijbehorende Ontdekkaart 
van Baarn en Soest is hier te vinden.  

Voorbeeld van uitleg van het ontstaan van stuwwallen in Baarn en Soest uit 
het boekje. 

https://www.geopark-heuvelrug.nl/wp-content/uploads/Boekje-Baarn-Soest-.pdf
https://www.geopark-heuvelrug.nl/wp-content/uploads/achterzijde-kaart-BS.png


5 
 

 
 Maar er is nog zo veel meer bijzonders te zien, zoals de Laagte van Pijnenburg met 
daardoorheen de Praamgracht, een deel van het Eemland, het Soesterveen, paleis Soestdijk, 
kasteel Groeneveld en Park Vliegbasis Soesterberg. En vermeldenswaard is zeker ook de 

archeologische opgraving uit de midden-steentijd, aan de Staringlaan, nu te zien in Museum 
Soest. 

 
 De vrijwilligers van het Geopark maken per deelgebied Ontdekkaarten en Informatieboekjes 

met concrete informatie over het gebied, inclusief routes met behulp waarvan je de 
bezienswaardigheden ook buiten zelf kunt zien. Voor dit 7e deelgebied van het Geopark werd 

informatiemateriaal vervaardigd over het gebied van de gemeenten Soest en Baarn. 
 

 Het project kon mede worden gerealiseerd dankzij financiële bijdragen van gemeente Soest, 
het waterschap Vallei en Veluwe, de Stichting Vrienden Soester Eng, het Prins Bernard 
Cultuurfonds en het K.F. Hein Fonds. De materialen zijn beschikbaar bij Museum Soest en 
diverse TOP’s (Toeristische Overstappunten) zoals kasteel Groeneveld in Baarn en boerderij Het 
Gagelgat in Soest. En digitaal op de website www.geoparkhgv.nl. 
 

 
Zo ziet de Ontdekkaart eruit, het is een uitgevouwen folder en valt hier te downloaden. Of fysiek verkrijgbaar bij Museum Soest 
of boerderij Het Gagelgat in Soest en diverse Toeristische Overstappunten (TOP’s). 

 

https://gpsfietsroutesnederland.nl/toeristische-overstappunten/
http://www.geoparkhgv.nl/
https://www.geopark-heuvelrug.nl/wp-content/uploads/achterzijde-kaart-BS.png

