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Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie personen: Martin van Genderen(secretaris), Fons van Kuik 

(penningmeester) en Martijn Disco (algemeen bestuurslid).   

We zijn dus onderbezet en kunnen niet alles oppakken wat we zouden willen. We zijn dan ook op 

zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur heeft dit jaar gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. Er is eenmaal 

coördinatorenoverleg geweest. Aan het coördinatorenoverleg proberen we nieuwe invullingen te 

geven door meer samen aan de toekomst van de afdeling te werken. 

Verder proberen we zo goed mogelijk aansluiting te vinden en te houden bij andere partners van het 

MEC en andere partijen. 

 

Aantal leden  

Onze vereniging telde eind 2021 164 leden en 19 donateurs (was 156 leden en 19 donateurs). Het 

ledenaantal stijgt licht. 

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

Een VOG moet in het bezit zijn van de vereniging, voor vrijwilligers die met jeugd en met kwetsbare 

ouderen werken. De meeste VOG’s zijn binnen. Wanneer een VOG gewenst is voor een bepaalde 

activiteit, dan mogen leden die alléén in aanwezigheid van anderen (wel met VOG) uitvoeren. 

Speciaal voor de vrijwilligers van Jeugdgroep “de Bijenkorf” en van de Natuurkoffer Nieuwegein en 

Houten is het van belang om wijzigingen in de gaten te houden en te verwerken.  Wijzigingen en 

aanvragen kunnen worden doorgegeven aan het secretariaat. 

 

ANBI  

De afdeling is verplicht ieder jaar op de website haar jaarcijfers te publiceren. De jaarcijfers van 2021 

dienen vóór 30 juni 2022 op de site te staan. 

 

Landelijk en regionaal IVN 

Er vindt enkele malen per jaar regulier overleg tussen de afdelingen van regio Utrecht plaats. In dit 

overleg worden ontwikkelingen binnen IVN Nederland besproken, ook met onze 

regiovertegenwoordiger in de Landelijke Raad, zodat we weten waar het IVN binnen de 

beroepsorganisatie mee bezig is. Onze ideeën, inspraakreacties en verzoeken voor ondersteuning, 

maar ook voor samenwerking met andere afdelingen kunnen we hier kwijt. Bij dit overleg is steeds in 

ieder geval één lid van het bestuur aanwezig. 

Martijn Disco heeft, samen met Willeke Rotteveel (IVN de Ronde Venen & Uithoorn), zitting in de 

landelijke raad namens de Regio Utrecht. 

 

Overige activiteiten  

De ledenvergadering vond plaats op 18 maart online worden gevolgd. Het jaarverslag 2020 en 

jaarplan 2021 zijn besproken. Het financiële jaarverslag is, na een kleine door de kascommissie 

gewenste aanpassing, goedgekeurd.   
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Ledenuitje  

Dit jaar is wegens corona helaas weer geen ledenuitje georganiseerd. 

 

Natuurkwartier/MEC 

Alle activiteiten op het MEC hebben stilgelegen, wegens corona-maatregelen. We nemen wel steeds 

deel aan het partneroverleg. De nadruk bij dit overleg ligt op de komende verbouwing (waarschijnlijk 

beginnend in najaar 2022) en op samenwerking met de andere partijen. 

 

Contact bestuur: 

 

Algemene mail: bestuur@ivn-nijeo.nl 

Secretariaat:  Martin van Genderen 06-28977859 martinvangenderen@ziggo.nl 

Penningmeester:  Fons van Kuik  06-15212689 fonsvkuik@ziggo.nl  

Algemeen bestuurslid: Martijn Disco   06-52341193  MartijnDisco@outlook.com   

 

 

 

Vertrouwenspersonen  

2021 is voor de vertrouwenspersonen een rustig jaar geweest. Vanwege corona zijn er geen 

bijeenkomsten geweest, (wel gepland, maar op het laatste moment afgezegd) 

Naast Ton Ikink is in 2021 Everdien Smeenk er als vertrouwenspersoon bijgekomen. 

 

Coördinatie: 

De e-mailadressen van de vertrouwenscommissie binnen onze afdeling zijn: 

vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl en vertrouwensman@ivn-nijeo.nl 

 

  

mailto:bestuur@ivn-nijeo.nl
mailto:martinvangenderen@ziggo.nl
mailto:fonsvkuik@ziggo.nl
mailto:MartijnDisco@outlook.com
mailto:vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl
mailto:vertrouwensman@ivn-nijeo.nl
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Projecten  

Tiny Forest  

 
Juli 2021, Tiny Toonladder, 1 ½ jaar na aanplant  

 

De Tiny Toonladder naast de basisschool De Toonladder Galecop is het tweede jaar ingegaan. Helaas 

zijn door de corona-restricties geen IVN-activiteiten voor de kinderen geweest. Wel is er regelmatig 

gebruik gemaakt van Tiny Toonladder voor het geven van buitenlessen. 2021 was een groeizaam 

jaar. De boompjes schieten de lucht in, net als de wilde planten. Het is al een mooi natuurplekje 

geworden. In juli is met de bosmaaier het hoge gras rondom de Tiny Toonladder weggemaaid. Verder 

zijn er geen onderhoudsactiviteiten geweest. De bomen nemen het nu over en zullen door hun 

schaduwwerking de florale ondergroei in toom houden. 

 

Contact: Fons van Kuik | 0615212689 | tinyforest@ivn-nijeo.nl 

Coördinatie: Fons van Kuik en Lize Braat 

 

Bloeiende bermen, Bijzaak 

In 2020 is de werkgroep Bijzaak opgericht. Ons doel is om ecologisch bermbeheer te promoten in 

Nieuwegein. In het eerste jaar hebben we samen met andere enthousiaste leden ervaring opgedaan 

met het inventariseren van wilde plantensoorten in de bermen van Nieuwegein. We volgen hierbij de 

landelijke richtlijnen opgesteld door Floron en de Vlinderstichting. We doen dit in samenspraak met 

de gemeente.  

In 2021 hebben we pilot uitgevoerd in Galecop-Noord. Onze ervaringen, tops en tips, zijn op 14 

december besproken met de gemeente. In 2022 wordt de pilot voortgezet. Als je meer van deze pilot 

wilt weten dan kun je ons evaluatierapport opvragen.   

De werkgroep bestaat uit een vaste kern: Jennifer Huizing, Cecile Kuiper, Luc de Bruijn, Lize Braat en 

Fons van Kuik, bijgestaan door een groep van 15 enthousiaste IVN-leden. 

 

Contact: Fons van Kuik | 0615212689 | bijzaak@ivn-nijeo.nl 

 

mailto:tinyforest@ivn-nijeo.nl
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Natuurgidsenopleiding  

 

De natuurgidsenopleiding 2020/ 2021 begon in januari 2021 met 30 deelnemers. 

De opleiding is een samenwerking van onze afdeling (10 deelnemers) en de afdeling Vecht en Plassen 

(20 deelnemers). Op 4 september was de diplomering met een groot eindfeest. 

Van de oorspronkelijke deelnemers hebben 20 deelnemers hun diploma gehaald (7 Nieuwegein ,13 

Vecht en Plassen). 

Contact: Martin van Genderen 06-28977859 martinvangenderen@ziggo.nl  

 

Werkgroep Excursies  

 

Jaarverslag excursiewerkgroep 2021 

In 2021 werden een 8-tal excursies/publieksactiviteiten gehouden. Alle excursies in het eerste half 

jaar zijn gecanceld, vanwege corona. Vanaf juli, toen de coronabesmettingen daalden en de meeste 

mensen hun vaccinatie hadden gekregen, zijn de activiteiten weer voorzichtig op gang gekomen. Om 

nog niet te grote groepen te hebben werden de eerste excursies alleen onder de leden aangekondigd 

via de nieuwsbrief, pas aan het eind van het jaar, bij de laatste 2 excursies, werd er ook weer een 

persbericht verstuurd naar de media.  Bij alle activiteiten werd men gevraagd zich tevoren aan te 

melden.  

 

De activiteiten in het kort: 

Zaterdagochtend 17 juli; Fietsexcursie Schalkwijk & Tull en ‘t Waal  

Ongeveer 18 personen, opgesplitst in 3 groepen. Tijdens de excursie werden de groepen nog 

aangepast naar de interesse van de deelnemers.  Gidsen: Carin, Loes, Pieter, Karin 

Zaterdagmiddag 21 augustus en maandagmiddag 23 augustus; Natuuractiviteit in de Idylle   

Er werd uitleg gegeven over de Idylle en er werden beestjes gevangen in loeppotjes, bekeken en 

besproken.  2 x 10 deelnemers.  Gidsen: Karin en Cecile.  

   
Beestjes bekijken tijdens natuuractiviteit Idylle 

mailto:martinvangenderen@ziggo.nl
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Maandagavond 20 september; PowerPointpresentatie Idylle 

Als aanvulling op bovenstaande middagen.  Gidsen: Karin en Cecile, met medewerking van Luc de 

Bruin. 

Vrijdagavond 3 september; Nachtvlindernacht Natuurkwartier Nieuwegein 

Georganiseerd samen met de Milieuwerkgroep Houten, ca. 30 deelnemers. We troffen een mooie 

warme avond. We gebruikten 2 schermen en een lichtval, om de deelnemers wat te spreiden, 

bovendien kon er een route gelopen worden langs een 12-tal ingesmeerde bomen. Gidsen: Carin, 

Cecile, Eveline, Ariena. 

Zondagochtend 17 oktober; Paddenstoelen excursie Oostbroek 

Mooie en gezellige excursie in kleine groep van ca 10 mensen, 5 deelnemers en 5 gidsen: Karin, 

Cecile, Loes, Wim, Pieter. 

  
Paddenstoelenexcursie in Oostbroek. 

  

Zaterdag 13 november; Wandelexcursie Beerschoten 

Herfstwandeling in twee groepen.  Totaal 18 deelnemers. We hebben de groep in tweeën gesplitst 

voor een wandelexcursie en een langzamere excursie met wat meer aandacht voor details. Beide 

wandelingen verliepen naar tevredenheid. Eveline, Frans, Carin, Tiny, Loes, Everdien, Pieter, Cecile. 

 

    

Lunchpauze van de kleine groep, wandeling Beerschoten           Uitleg door Pieter bij Werk aan den 

Groene Weg 
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Zaterdagmiddag 11 december; Wandelexcursie Lint- en Liniepad   

Bij prachtig weer maakten we een mooie wandeling over het Eiland van Schalkwijk, in het gebied van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Er waren 9 deelnemers.  Gidsen: Pieter, Tiny, Cecile.  

 

Voortgang: 

We zijn blij dit jaar onze gidsengroep te hebben kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe gidsen 

vanuit de opleiding.  Met nieuwe leden van de werkgroep komt er ook weer nieuwe inspiratie.  

Tijdens het jaarlijkse gidsenoverleg in november zijn allerlei ideeën die door hen werden ingebracht 

besproken. Naar aanleiding hiervan is er voor 2022 een uitgebreider jaarprogramma samengesteld 

met extra publieksactiviteiten.   

Op verzoek van coördinator Cecile is een coördinatiegroepje opgericht voor lopende zaken en om 

nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Cecile krijgt versterking van Karin, Margriet en Tiny. 

 

Contact: Cecile Kuipers   publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl  

Coördinatie :  Cecile Kuipers, Tiny Scholtens , Karin Lenten, Margriet van der Sloot 

 

 

Werkgroep Insecten  

 
De winterse binnen-activiteiten: 

Twee ZOOM meetings: in januari (voorbereiding inventarisatieproject Bioblitz) en in februari over 

monddelen van insecten. 

 

mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
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De Buitenactiviteiten op de 1e maandagmiddag van de maand  

Deze vonden plaats tussen april t/m oktober. 

Tijdens deze excursies werd gekeken naar het gedrag van insecten, werden ze geïnventariseerd aan 

de hand van zelfgemaakte foto’s en werden de resultaten doorgegeven aan www.waarneming.nl. 

 

De onderstaande gebieden zijn met een klein groepje bezocht: 

 

12-4 IJsselstein, fruitboomgaard in het Bioblitz-gebied 

28-4 IJsselstein, fruitboomgaard in het Bioblitzgebied 

3-5 Vikinghof Wijk bij Duurstede 

7-6 Londotuin bij Leersum  

5-7 Plantage Willem III bij Amerongen 

6-9 Heidestein bij Driebergen 

4-10 Niënhof bij Bunnik 

 

Publieksactiviteiten: 

13-8 Nachtvlindernacht in Houten: ca 30 deelnemers. 

3-9 Nachtvlindernacht in Nieuwegein: ca 30 deelnemers 

 

Overig: 

12-5   Deelname aan de organisatie van de Bioblitz in IJsselstein, waarbij het doel was zoveel mogelijk 

verschillende dieren en planten te ontdekken op één dag! Verschillende groepen waren hierbij actief. 

 

Eenmalige inventarisatie van een gebiedje in Wijk bij Duurstede. 

Inventarisatie vlinderidylle Houten. 

Inventarisatie van de Golfclub Nieuwegein is gestopt: er was geen begeleiding op de baan 

mogelijk. 

 

Met een groepje van 7 deelnemers waren we een midweek bij Kootwijk op de Veluwe.  

 

In de tuin van ons huis in Kootwijk zagen we de grootste insecten, die in Nederland voorkomen: 

Vliegende Herten: ca 10 cm lengte!! 

 

 

Contact: Eveline Zijderveld   ezijderveld@solcon.nl 

  

http://www.waarneming.nl/
ezijderveld@solcon.nl
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Werkgroep De Bijenkorf (Jeugdgroep)  

 

In 2021 zijn we als jeugd I.V.N. toch nog 5 keer bij elkaar gekomen met een gemiddelde opkomst van 

zo’n 15 kinderen.  Het was frustrerend dat we aan het eind van het jaar toch nog een bijeenkomst op 

het laatste moment moesten afzeggen. We houden de moed erin en kijken vooruit naar het volgend 

jaar en hopen, dat het dan wel door mag gaan. 

Mies Kouwenhoven heeft dit jaar definitief afscheid van ons genomen na jaren deel uitgemaakt te 

hebben van de vaste bezetting van de jeugdgroep. 

Na de gidsenopleiding en een stageperiode hebben Martha Groeneveld en Margriet van der Sloot 

definitief besloten ons team te versterken. 

Onderstaand wat gegevens van de keren dat het wel doorging.  

 

Maand Aantal 

Juni 17 

Juli 16 

Augustus 15 

September 10 

December 9 

 

 

 

In het kader van de roulatie hebben we ook gewisseld van coördinator, Margriet gaat dit overnemen 

van Ben. 

 

Contact : Margriet van der Sloot  06-11254721 jeugdgroep@ivn-nijeo.nl 

 

 

Natuurkoffer  

 

De IVN Natuurkoffer Nieuwegein (de Geinsche Hof)  

 

Voor het 12e jaar gaan wij met de natuurkoffer naar het verpleeghuis de Geinsche Hof.  

Ieder jaargetijde, lente, zomer, herfst en winter, bezoeken we een groep bewoners en brengen zo de 

natuur bij de mensen 

Herinneringen komen boven door de gesprekjes, de meegenomen voorwerpen van vroeger, de 

kleuren en geuren van bloemen en planten en de smaak van iets lekkers, aangepast aan het seizoen. 

 

Door Corona konden wij het afgelopen jaar geen bezoek brengen aan de Geinsche Hof. 

 

Vooraf komen wij met z’n vijven bij elkaar om ideeën uit te wisselen en afspraken te maken.  

mailto:jeugdgroep@ivn-nijeo.nl
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De data worden gepland en besproken met de medewerkers van de revalidatie afdeling. 

 

De Geinsche Hof stelt voor ieder seizoen een bedrag 

beschikbaar waarvoor wij bloemen, iets lekkers of iets 

anders zoals bijvoorbeeld stoofpeertjes kunnen 

kopen. 

Tijdens de middagen is er begeleiding vanuit het huis 

aanwezig; een vaste medewerker en vaak ook een 

vrijwilliger of een stagiaire. 

 

De levende have in de vorm van een konijn, die wij bij 

de kinderboerderij halen, heeft een hoog 

aaibaarheidsgehalte. De gevolgen van de 

spijsvertering van het konijn leveren vaak 

humoristische momenten op. Een uur is zo om en voor je het weet gaan de bewoners terug naar hun 

woonplek. Wij ruimen op en praten nog wat na. Het is iedere keer weer genieten. 

 

 

Leden werkgroep: Maaike Hulleman, Alei Ikink, Tiny van Leeuwen, Willemien Weerkamp 

Contact: Ellen Luttmer ellenluttmer@xs4all.nl 

 

De IVN Natuurkoffer Houten (Het Houtens Erf)  

 

Afgelopen jaar hebben we door corona- beperkingen en door ziekte van één van onze vrijwilligers 

slechts één keer de natuurkoffer verzorgd. Dit is gedaan op de dagbesteding in het Haltna huis (zie 

tabel). De deelnemers waren erg enthousiast en blij dat het weer doorging (zie onderstaand verslag).  

 

Ze waren heel enthousiast en sommige zeiden: "Ik vind het leuk dat je dit weer doet!" 

Veel voorjaars-bollen, wat takken, vogels (geluid) en nestjes + eieren en …de schoonmaak spullen. 

We hebben ook nog een cracker met ei gegeten. Weer heel fijn om te doen, helemaal als je de 

reacties van de mensen hoort en ziet!!  

Datum Plaats Opkomst 

23 maart 2021 Haltna huis (dagbesteding) 7 deelnemers 

 

 

Leden werkgroep: Lia Overbeek, Marian Wiggerts, Ina Haks 

Contact: Irene van Enckevort I.M.J.vanEnckevort@kpnmail.nl 
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Werkgroep Vogels  

 

 

 

De IVN-werkgroep vogels is in 2013 van start gegaan en telt bijna 25 leden.  

Het doel van de werkgroep is het met elkaar vergroten van kennis over vogels en het samen genieten 

van de vogels. 

De excursies zijn afwisselend de laatste zaterdag of zondag van de maand. Het vertrek is om 09:00 

uur vanaf Jack’s Grillhouse en er wordt zo veel mogelijk gecarpooled. Het betreft excursies zowel van 

een halve dag als wat langer, dicht bij huis en verder weg. 

In de loop van 2021 hebben Ruud en Ellen Luttmer het coördinatorschap overgedragen aan Nelleke 

Both en Martin van Genderen. 

In verband met Corona zijn er slechts twee excursies geweest: 

Dag Datum Gebied Aantal deelnemers 

Zondag 28 november Oostvaardersplassen 7 

Zaterdag 18 december Den Treek. Leusden 8 

 

De coördinatoren hebben overlegd met de nieuwe coördinatiegroep van de Vogelwacht 

Nieuwegein/IJsselstein over mogelijke samenwerkingen. Dit heeft geleid tot het gezamenlijk 

ontwikkelen en aanbieden van een herkenningscursus voor beginners in het voorjaar 2022.  

 

Contact: Nelleke Both n.both@hetnet.nl en Martin van Genderen martinvangenderen@ziggo.nl  

 

mailto:n.both@hetnet.nl?subject=Vogelwerkgroep
mailto:martinvangenderen@ziggo.nl
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Plantenwerkgroep  

Door corona hebben we weer geen cursus determineren kunnen organiseren. 

 

Excursies:  

- 30 augustus Bossenwaard met 10 personen 

- 30 december eindejaarsplantenjacht Vreeswijk 

 

In juni is de flora van het vogelgebied De Kroon in Tull en ’t Waal geïnventariseerd. 

 

Leden werkgroep: Frans Kok, Karin Lenten en Richard Janzen 

Contact: Frans Kok franskok@hetnet.nl 

 

 

Paddenstoelenwerkgroep 

 

Zondagochtend excursie en maandagavond gedetermineerd en besproken. 

- 5 en 6 september Heidestein ’t Haagje/MEC 10 personen 

- 26 en 27 september Bornia /MEC 6 personen 

- 17 en 18 oktober Oostboek/MEC 8 personen 

- 31 oktober en 1 november IJsselbos/MEC 9 personen 

 

Leden werkgroep: Frans Kok, Karin Lenten  

Contact: Karin Lenten k.lenten@hetnet.nl 

 

 

Vlinderidylles   

Idylle Nieuwegein: Natuurkwartier/ MEC  

 

Resultaten vlinder monitoring en inventarisatie nectarplanten De 7 leden van de telgroep voerden 

tussen 1 april en 1 oktober wekelijks vlindertellingen uit, in totaal 33 keer. Met in totaal 126 

waarnemingen. Zie onderstaande meerjarige tabel. We noteerden 10 soorten dagvlinders en 4 

soorten overdag vliegende nachtvlinders. Bij alle dagvlinders namen de aantallen af en vergeleken 

met 2020 verdwenen er zeven soorten uit onze waarnemingen. Dit betreft onder andere de kleine 

vos en het icarusblauwtje. Het gemiddelde aantal vlinders per telling daalde naar 3,8. Het koude 

voorjaar speelde mee: in de eerste helft van april was er geen enkele vlinder te zien. Eind mei 

hadden we pas 6 soorten dagvlinders geteld, 26 exemplaren totaal. De voorjaarsvlinder bij uitstek, 

het oranjetipje, werd maar 1 keer gezien. De algemene tendens van afname van dagvlinders sinds 

2017 volgt de landelijke trend. De waarnemingen van vlinders en periodieke inventarisatie van 

nectarplanten zijn ingevoerd in het Landelijk Meetnet. 
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TABEL WAARGENOMEN VLINDERS. 

Soort dagvlinders 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Atalanta  1 14 20 4 12 27 16 

Bont zandoogje 28 74 32 24 14 39 16 

Boomblauwtje  1 4 9 5 7 8 2 

Bruin blauwtje - - - 2 - 6 - 

Citroenvlinder 1 4 9 2 2 7 5 

Dagpauwoog 2 7 36 10 19 31 22 

Distelvlinder 1 2 - 7 13 3 - 

Gehakkelde aurelia 2 4 19 4 4 10 5 

Groot koolwitje 14 14 17 64 4 13 3 

Icarusblauwtje 10 99 198 61 24 6 - 

Klein geaderd witje 8 69 32 25 31 36 16 

Klein koolwitje 31 131 104 184 59 157 34 

Kleine vos - 4 4 2 2 1 - 

Kleine vuurvlinder 2 1 13 11 3 2 - 

Koninginnenpage - - - - - 1 - 

Landkaartje - 1 5 5 6 2 - 

Oranjetipje - 1 5 - - 13 1 

Dagactieve 

nachtvlinders 

       

Gamma-uil 1 5 1 13 4 13 3 

Klaverspanner - - - - - 3 1 

Lieveling       1 

Sint-jacobsvlinder - - 1 4 2 1 - 

Sint-jansvlinder - - 1 - - 2 1 

Gemiddeld aantal 

vlinders per telling 

3,4 6,6  7,9 6,2 5,2 4,6 3,8 

*nulmeting juli-sept 

Resultaten publieksactiviteiten. Door de Covid 19 maatregelen was het Natuurkwartier dit jaar 

meestentijds gesloten voor bezoekers. In augustus is een kleinschalige excursie met een educatieve 

natuuractiviteit gehouden in de Idylle. In september verzorgden we voor IVN leden een 

informatieavond in het MEC over voorkomende insecten in de Idylle. Overige educatieve 

groepsactiviteiten en rondleidingen konden niet plaatsvinden. 

 Beheer van de Idylle. In goede samenwerking met de Groendienst is er drie keer gemaaid en 

afgevoerd. De in mei opgestarte Natuurklus werkgroep van IVN leden heeft een geweldige bijdrage 

geleverd aan het beheer door in mei, juni en september dagdelen mee te helpen hooien, zaaien, riet 

en andere woekeraars uit te steken en het bijenhotel op te knappen. 

 

Contact: Meta van de Veen 06-25354707 
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Idylle Houten de Veste  

2021 is het 6de jaar van monitoren in Vlinderidylle Houten de Veste. Dit jaar waren er 19 teldagen 

tussen april en oktober. Minder omdat de voorjaar koud en regenachtig was. De resultaten zijn te zien 

in de figuur. Om te onthouden, De null Route heeft alleen gras en vlinderstruiken. De Idylle Route is 

de officiële idylle met inheemse planten.  

Het grootste aantal vlinders op de Idylle Route zijn de icarusblauwtjes. Die komen elke jaar terug. Het 

grootste aantal vlinders op de null Route zijn de atalanta’s. In Juli en Augustus is 2 keer zoveel 

atalanta’s geteld dan in 2020. (In 2020 was dagpauwoog de meeste). Volgens het nieuwsbericht 

vanuit de Vlinderstichting (14 September 2021) een grote aantallen atalanta’s in september zijn 

geteld. Die vlinders vertrekken naar het zuiden en zijn meestal gezien bij vogeltellers. Ze komen wel 

aan de nectar van de vlinderstruiken op de null Route en minder op de Idylle Route. 

Het aantal soorten gezien op de null Route is 9 en op de Idylle Route is 8. In 2020 zijn struiken 

geplant op de Idylle Route om meer diversiteit van planten te hebben. Dit beïnvloedt nog niet het 

aantal soorten vlinders in dit gebied. Volgend jaar gaan we weer tellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: Rose Dlhopolsky 
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Idylle IJsselstein  

 

Dit jaar geen bezoek gebracht aan de Vlinderidylle IJsselstein. 

De inventarisering van de fruitcollectie heeft momenteel de prioriteit 

Contact: Karin Lenten 

 

 

Werkgroep Natuur- en Milieubelangen 

IJsselstein 

In Ijsselstein is ondergetekende namens IVN  actief als lid van het GPIJ (Groen Platform Ijsselstein). 

Het ledental is onlangs uitgebreid tot 6 personen.  

In 2021 hebben wij over het gemeentelijk groenbeleid en projecten 12 maal overleg gevoerd met de 

gemeente, soms met de wethouder erbij. Een groot probleem in onze contacten met de gemeente is 

het grote personeelsverloop! Steeds weer worden wij met nieuwe medewerkers geconfronteerd, 

waardoor afspraken met ons en acties vanuit de gemeente alsmaar niet op gang komen. 

De volgende onderwerpen zijn in 2021 voorbijgekomen. 

   

Omgevingsvisie 

Juni 2022 treedt de omgevingswet (OW) in werking. Deze zal diverse wetten, plannen en 

verordeningen rondom de openbare ruimte bundelen. Participatie van burgers is daarin belangrijk. 

In de omgevingsvisie (OV) geeft de gemeente aan wat voor de gemeente belangrijk is om in de OW te 

regelen. Daaronder groen- en duurzaamheidsbeleid die beide speciale aandacht hebben van 

IVN/GPIJ.   

De gemeente heeft de OV in november vastgesteld. GPIJ heeft bij de Cie. Ruimte ingesproken omdat 

wij vonden dat de Natuurkaart en daarmee het belang van groen en biodiversiteit onvoldoende 

aandacht kreeg in dit stuk. Ook vonden wij dat de participatie bij de totstandkoming van de OV te 

kort schoot. 

 

Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) 

In juni vastgesteld door de Raad. Een belangrijk stuk dat de inhoud moet bepalen voor een 

uitwerkings- en Beheerplan voor de Openbare Ruimte (IBOR) dat hopelijk dit jaar nog het licht zal 

zien. GPIJ heeft een reactie gegeven op het IVOR.  

 

Vernieuwen riolering Utrechtseweg 

Langs deze weg in Ijsselstein staan circa 140 (!) bomen die daarvoor gekapt moeten worden. Je kunt 

je voorstellen dat dit nogal wat consternatie onder bewoners teweegbrengt: er komen slechts 50 

bomen terug. Dit zijn wel grotere exemplaren omdat de bestaande bomenrij belangrijk is voor 

vleermuizen. De ontheffing die de provincie voor het project moest geven heeft voorwaarden gesteld 

voor instandhouding van deze vleermuisroute. GPIJ heeft begrip voor dit project, maar in de diverse 

overleggen met de projectleider hebben wij uitvoerig gesproken over compensatie van de bomen die 

verloren gaan. 
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Project trambaan 

Langs de trambaan in Ijsselstein staan veel bomen die van Prorail gekapt moeten worden voor de 

veiligheid. Ook nu gaat het weer om talrijke bomen. In overleg met gemeentelijke projectleiders 

overleggen wij hoeveel en waar bomen terug moeten komen.  

 

Nieuwegein 

In Nieuwegein was het afgelopen jaar erg rustig met onze activiteiten. Wel speelde nog het: 

Aardwarmteproject 

In 2020 en 21 heeft de werkgroep (Carin/Ton) samen met bestuurslid Martijn diverse malen online 

overleg gevoerd met de projectleider. Als meest geschikte locatie voor proefboringen kwam de 

Zuidstedeweg in park Oudegein in zicht. Uiteindelijk heeft de projectorganisatie toch afgezien van 

het hele project vanwege alle procedures die nog doorlopen moesten worden en te veel tijd gingen 

kosten. Daarmee liep men subsidie mis. 

De gemeente heeft nog wel een afwegingskader opgesteld voor eventuele toekomstige verzoeken 

voor proefboringen. In dit kader staan allerlei voorwaarden genoemd voor zo’n proefboring. 

 

Utrecht  

In Rijnenburg (gemeente Utrecht) bestaan plannen voor de aanleg van windmolens en zonneweides. 

Wij zijn met name bezorgd over de aanleg van zonnepanelen in het water van de Nedereindse Plas.  

In het afgelopen jaar hebben wij enkele online overleggen bijgewoond voor informatie over de 

voortgang. 

Laatste nieuws is dat er zich wel enkele initiatiefnemers voor zonnepanelen in de plas hebben 

gemeld, maar de gemeente wil eerst nog verscheidene onderzoeken doen naar de gevolgen voor 

flora en fauna voordat zij het project wil gunnen. Wie weet wat dit nog voor uitkomst gaat geven? 

 

Werkgroepleden: Ton Baselmans en Martijn Disco 

Contact: Ton Baselmans 06-12919488 baselmans.laarman@live.nl 
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Zeggeblad  

 

Ook dit jaar hebben we 3 nummers van het Zeggeblad gemaakt (oplage 180, in kleur). 

De nummers verschenen in maart, juni en oktober.  

In het maart nummer zat een uitneembaar excursieschema van 2021 van alle werkgroepen.  

Ondanks corona en dus weinig excursies hadden we toch voldoende kopij om het blad steeds te 

vullen; we kregen stukken en foto’s toegestuurd van actieve leden en hebben daarnaast de vaste 

rubrieken. Ook dit jaar hebben de aspirant gidsen hun bijdrage geleverd.  

De redactievergaderingen hebben we (helaas) steeds per zoom gedaan.  

 

Redactieleden: Loes Truijens, Mary van der Plank en Mieke Kroondijk. 

Coördinator(en) werkgroep: Mary van der Plank: maryvdplank@outlook.com 

Loes Truijens: loestruijens@hccnet.nl 

Kopij: redactiezeggeblad@gmail.com 

 

IVN-routes app  

Inmiddels is deze werkgroep uitgebreid met Tiny Scholtens. We maken de routes nu samen en lopen 

ze verschillende keren voor. De laatste keer voor publicatie steeds met één of meer leden van het 

bestuur. (Deze procedure was overigens eerder ook al zo.) 

Net als voorafgaande jaren maken we voor elke editie van het Zeggeblad een route en publiceren die 

in het blad.  

 

Maart Juni Oktober 

Natuurspeurtocht voor 

kinderen 

Nieuw Wulven en de 

kooikersplas 

Ommetje Lek en Kromme 

IJssel 

Fokkesteeg in Nieuwegein Houten Nieuwegein 

 

De wandeling van Vitens door park Oudegein is nog niet gepubliceerd, omdat de ingangen van de 

kinderboerderij gesloten zijn door corona; de wandeling kan daardoor niet gemaakt worden. 

We waren van plan eerder gepubliceerde routes te gaan lopen en actualiseren. Dat is er dit jaar niet 

van gekomen.   

 

Contact: Loes Truijens: loestruijens@hccnet.nl 

 

Website  

Onze website is gevuld met activiteiten, cursussen en andere weetjes. Ook hier wordt gevraagd om 

input van onze lezers om ervoor te zorgen dat ook deze site up-to-date blijft.  

Contact: Martin van Genderen mail: bestuur@ivn-nijeo.nl 
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