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Bestuur 
 
Afdeling 
 
In de komende jaren zal het belangrijk zijn het bestuur weer uit te bouwen. Behalve bij het bestuur zijn er ook bij 
meerdere werkgroepen vacatures (Zeggeblad, Jeugdgroep). Meerdere functies worden nu vervuld door leden, die 
aangeven dit maar tijdelijk te willen doen. Met name wordt er gezocht naar een nieuwe penningmeester!!! 
 
Er is begin 2023 een goed bezochte inspiratie avond gehouden, waar veel ideeën naar voren kwamen. 
Als belangrijke punt daarbij kwam naar voren: meer publiciteit. Het bestuur gaat dit jaar daaraan werken. 
 Verder gaan we uit de lijst met ideeën een aantal activiteiten nemen, die we actief gaan ondersteunen. 
 
Landelijk en regionaal  
We gaan ook dit jaar het Utrechtse regio-overleg volgen. 
En wij houden de vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen vanuit het landelijke IVN en zullen hierover 
communiceren via de nieuwsbrief. 

Nieuwjaarsreceptie/ledenuitje 

Dit jaar is een bij wijze van nieuwjaarsreceptie een uitje georganiseerd wat het midden hield tussen een 
ledenuitje een nieuwjaarsreceptie. Met meer dan 30 leden kregen we een excursie op Fort Everdingen en daarna 
een hapje en een drankje. 
 
Natuurkwartier/MEC 
 
De ontwikkelingen van het MEC zijn nog steeds volop aan de gang. Waarschijnlijk wordt rond de zomer 2023 
begonnen met de sloop van het oude pand. Het nieuwe pand zal ongeveer een jaar later klaar zijn.  
Er is toegezegd dat we daar ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de ruimtes. 
 
Contact:  
Algemene mail: bestuur@ivn-nijeo.nl 
 
Voorzitter   : Catharina Vaendel 
Secretariaat  : Martin van Genderen  
Penningmeester : Wim van Muiswinkel 
Algemeen bestuurslid : Martijn Disco  
Declaraties  : bestuur@ivn-nijeo.nl 
 

Vertrouwenspersonen 
Voor het nieuwe jaar 2023 zijn er nog geen bijzonderheden gepland. Wel is inmiddels de functie 
vertrouwenspersoon veranderd binnen IVN. Hopelijk krijgen we daar dit jaar meer informatie over. 
De vertrouwenspersonen op het moment zijn: Ton Ikink en Everdien Smeek 
 
Contact: 
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:bestuur@ivn-nijeo.nl
mailto:vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl
mailto:vertrouwensman@ivn-nijeo.nl
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Projecten 

Tiny Forest 

 De gemeente stort binnenkort 15 kuub boomschors om de paden op te hogen. 
Er zijn vrijwilligers nodig die willen helpen met onderhoud van De Tiny Forest. Wie helpt? 
Verder zou het mooi zijn als we komend jaar een bioblitz in en rond het bosje gaan doen. Fons wil dat wel 
organiseren, maar niet alleen. Enthousiaste (en positieve) leden zijn welkom. 
 
Contact: Fons van Kuik | 0615212689 | tinyforest@ivn-nijeo.nl 

Bijzaak (Bermen) 

 
We hebben besloten te stoppen met de pilot Galecopperlaan en geen nieuwe pilot te starten. We richten ons 
voorlopig op verbetering van het bermbeheer door de gemeente. Kunnen we daar invloed op uitoefenen? We 
willen meer zicht op waar de gemeente naartoe wil, welke rapporten er liggen, welke onderzoeken er gedaan zijn 
of nog lopen, enz. Ons advies: ga in zee met Kleurkeur. Dit geeft goede richtlijnen voor een ecologischer beheer.  
In 2e instantie gaan we wel weer kijken of we weer wat bermonderzoek kunnen doen, hoe dat vorm gaat krijgen, 
daar hebben we nu nog geen zicht op.  
 

Werkgroep excursies en publieksactiviteiten 

Wanneer Waar Wat 

Zondag 19 februari 10:00 Park Oudegein Winterwandeling 

Zaterdag 18 maart 10:00 Nog te bepalen  Opruimactie 

Zondag 16 april 13:30 Sandwijck Stinzenplanten en bijen (nationale bijentelling)  

Zaterdag 13 mei 10:00 Zouweboezem Vogels 

Zaterdag 17 juni 13:30 NME Houten Modderdagen 

Woensdag 5 juli 20:00 Nog te bepalen Lezing: Vlinders en libellen door Luc de Bruijn 

Zaterdag 8 juli 11:00 Vlinderidylle Vlinders en libellen in de Vlinderidylle 

Vrijdagavond 15 september  Houten Landelijke nachtvlindernacht 

Zaterdagavond 16 september Houten Herkansing nachtvlindernacht 

Zondag 15 oktober 10:30 Landgoed De Paltz. Paddenstoelenexcursie 

Zaterdag 18 november 10:00 Nog te bepalen Herfstwandeling 

Zondag 17 december 13:30 Bossenwaard Wintergasten vogels 

 
Contact: Silvana Skotarczak   publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl  
 

Werkgroep IVN Natuurwandelen 
 
De wandelingen worden gehouden op de 1e woensdag van de maand van 9.30 – 12.30 u. 
Afstand ca. 6 km. 
 
Contact: Silvana Skotarczak en Tiny Scholtens  publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl  

  

mailto:tinyforest@ivn-nijeo.nl
mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
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Werkgroep De Bijenkorf (Jeugdgroep) 
Ons doel voor 2023 is om meer kinderen te bereiken die regelmatiger komen. We denken erover na hoe we dit 
voor elkaar kunnen krijgen. Ken je kinderen of heb je (klein)kinderen die graag buiten zijn in de natuur? Maak ze 
attent op Jeugdgroep de Bijenkorf!  
Of kom een keer langs op één van onderstaande data (wel even aanmelden bij onderstaand mailadres). 
In de loop van het jaar wordt het MEC opnieuw gebouwd. Dat betekent voor ons dat we gebruik moeten gaan 
maken van een andere (tijdelijke) locatie voor 1 jaar. We denken een geschikte locatie gevonden te hebben op 
Fort Vreeswijk. Hopelijk weten de kinderen ook dan de weg naar ons weer te vinden. Wanneer dit gaat gebeuren 
is nog niet bekend. 
Daarnaast zoeken we nog iemand voor de leiding. We organiseren ongeveer elke maand een activiteit op 
zaterdagmorgen tussen 10-12 uur voor kinderen van groep 3 t/m 8. We bereiden de activiteit gezamenlijk voor.  
Er is veel ruimte voor eigen inbreng en we zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën. De onderwerpen plannen we 
gezamenlijk voor het hele jaar. Zie daarvoor de jaarplanning. 
Wat je ervoor terugkrijgt: een gezellig team en energie door het enthousiasme van de kinderen en onszelf. Heb je 
affiniteit met kinderen en natuur, heb je vragen of interesse in deze functie, mail mij dan via onderstaand 
mailadres. Dan maken we een afspraak ter kennismaking.  
We hopen op een inspirerend 2023! 
 

Datum (zaterdagmorgen, 10-12 uur, in het MEC) Onderwerp 

14 januari Vogels in de winter 

18 februari Uilen, braakballen uitpluizen 

18 maart Moestuintje 

15 april Hommels en bijen 

13 mei Speurtocht 

10 juni Eten uit de natuur 

1 juli Modderdag (afsluiting seizoen) 

16 september Zaden en noten, oogst 

7 oktober Paddenstoelen 

11 november Afval, schoonmaakactie 

16 december Vuurtje stoken 

 
Lijkt het je leuk om mee te gaan doen? 
 
Contactpersoon: Margriet van der Sloot, mail: jeugdgroep@ivn-nijeo.nl 

  

mailto:jeugdgroep@ivn-nijeo.nl
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Natuurkoffer 

De IVN Natuurkoffer Nieuwegein (de Geinsche Hof) 

 
Voor elk seizoen is er een koffer met grote foto’s en ideeën. We zullen elk seizoen met deze koffer 1 middag naar 
het verpleeghuis de Geinsche Hof gaan om de natuur naar de bewoners te brengen. 
We laten bloemen en planten zien, voelen en ruiken. We nemen mooie takken mee met vruchten en zaden en 
vertellen verhalen over verschillende planten. 
Voor ieder seizoen worden materialen meegebracht die hier betrekking op hebben, zoals schaatsen, briewerken, 
schapenwol etc. We maken vaak ook wat lekkers klaar horende bij het seizoen, zoals stoofpeertjes, aardbeien etc. 
 
We hopen dat Corona geen roet in het eten gooit en we weer alle seizoenen langs kunnen komen. 
 
Maaike Hulleman, Alei Ikink, Tiny van leeuwen, Willemien Weerkamp en Ellen Luttmer (Coördinator) 
Contact: Ellen Luttmer ellenluttmer@xs4all.nl 
 

De IVN Natuurkoffer Houten (Het Houtens Erf) 
Heeft op het moment geen activiteiten. 
Contact: Irene van Enckevort I.M.J.vanEnckevort@kpnmail.nl 
 

Werkgroep Insecten 
Winteravondbijeenkomst op 4e donderdag in de maand om 20.00u bij iemand thuis. Eén uitzondering. 
 

Donderdag 26 jan biologische momenten uitwisselen bij Mary. 

Zaterdag 4 maart (overdag) bezoek  Landelijke Vlinderdag van de Vlinderstichting. 

Donderdag 30 maart sprinkhanen. Bij Eveline. Marc Gruters vragen. 

Do 30-november jaarplan 2024 maken. 
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Buitenactiviteiten op 1e maandag van de maand om 11.30u.  
Indien gewenst kan de starttijd of dag van een buitenactiviteit na overleg een keer veranderd worden. 
Waarnemingen, het liefste aan de hand van foto’s  gaan naar waarneming.nl. 
 

Maandag 3 april St Helenaheuvel, St Helenalaan 2, Doorn. 

Maandag 1 mei Tichelgaten bij Buren 

Maandag 5-juni dagexcursie beginnend om 10.30u  Stichtse brug 

Maandag 3-juli Sprengenwandeling vanuit Driebergen 

Maandag 7-augustus Bossenwaard Nieuwegein.  

Maandag 4-september sprinkhanenexcursie. Plantage Willem III, Elst. (of een andere plek.) 

Maandag 2-oktober:  Fort ’t Hemeltje, Fortweg Houten. 

 
Overig: 
15-september: landelijke nachtvlindernacht in samenwerking met de Milieuwerkgroep Houten, voorafgegaan 
door een PPT over nachtvlinders. 
 
Midweek/weekend ergens tussen 9 en 18 juni: bestemming wordt nog gezocht. 
Indien gewenst een bijdrage leveren aan excursiewerkgroep over bodemdieren/ Slootjesdagen. 
Liefhebbers voor het bijwonen van een excursie of winteravondonderwerp zijn welkom. 
Graag even aanmelden, omdat plaats van samenkomst soms verandert. 
 
Contact: Eveline Zijderveld 06-41584003  ezijderveld@solcon.nl 

Werkgroep Vogels 
  
Naast de gebruikelijke excursies wordt er een themabijeenkomst georganiseerd en doen we weer mee aan het 
SOVON-project MUS.  
Excursies 
Voor 2023 is het volgende programma opgesteld. Alternatieve voorstellen zijn welkom en de laatste twee 
excursies van het jaar zijn nog niet ingevuld. 
 

Dag Datum Gebied 

Zaterdag 28 januari Leersumse Veld 

Zondag 26 februari Zeeland, hele dag 

Zaterdag 25 maart Landje van Geijsel 

Zondag 30 april Amelisweerd 

Zaterdag 27 mei Kennemerduinen 

Zondag 25 juni Leusderheide, avond 18:30 uur 

Zaterdag 26 augustus Markerwadden, hele dag 

Zondag 24 september Biesbosch 

Zaterdag 28 oktober Everdingen 

Zondag 26 november ? 

Zaterdag 16 december ? 

 
Afwisselend laatste zaterdag of zondag van de maand Start 09:00 uur bij Jack’s Grillhouse, m.u.v. avondexcursie 
 
 

file:///C:/Users/martin/Documents/IVN/ALV/2023%20bestuur%20alv/ezijderveld@solcon.nl
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Avond en excursie over wintergasten 
De vogelwacht en het IVN organiseren een avond en een excursie over wintergasten. De avond was op woensdag 
11 januari 2023 en de excursie op zaterdagochtend 14 januari 2023. De thema werd verzorgd door Luc de Bruijn.  
 
MUS-tellingen 
Ook in 2023 neemt het IVN en nemen IVN-ers weer diverse telgebieden voor hun rekening. 
 
Werkgroep/kerngroep 
We zijn op zoek naar mensen die samen met de huidige twee excursie coördinatoren mee willen denken en 
werken aan uitbreiding van activiteiten op vogelgebied. Te denken valt aan thema-avonden, telprojecten, 
artikelen in Zeggeblad en/of Website en cursussen.  
Contactpersonen: 
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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Werkgroep Planten 
 
Planning excursies 2023. Voorheen waren deze excursies op de maandagavond. Vanaf heden zijn ze op de 
dinsdagavond. Starttijd 19 u. 

2 mei  Elpad 

30 mei  Inventarisatie Vlinderidylle 

13 juni  Inventarisatie IJsselbos. 

27 juni  Inventarisatie Vlinderidylle  

4 juli  Inventarisatie De Bossenwaard (Nieuwegein) 

22 augustus  De Bossenwaard (IJsselstein) 

Laatste week december Eindejaars Plantenjacht 

 
 
 
Verder: 
• Inventarisatie van flora in “De Kroon” in Tull en ’t Waal 
 Op verzoek van de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk. 
• We proberen een lezing/cursusavond te organiseren over “Valse Vrienden”. 
• We kunnen mee met de KNNV-plantenexcursies. 
• ... en als er zich de loop van het jaar leuke ideeën opkomen, kunnen we iets organiseren. 
 

Contact: Tiny Scholtens Tiny.scholtens.kpnmail.nl  

 
 

mailto:Tiny.scholtens.kpnmail.nl
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Paddenstoelenwerkgroep 
Zondagochtend excursie en maandagavond determineren en bespreken. 

• 17 en 18 september 

• 1 en 2 oktober 

• 15 en 16 oktober(publieksexcursie) 

• 5 en 6 november 
 
 

 
 
Coördinatoren werkgroep paddenstoelen: Wim van Muiswinkel en Karin Lenten. 
 
Misschien komt er voorafgaand op een avond voor de publieksexcursie nog een infoavond over paddenstoelen, 
dat wordt later nog besloten 
 
Contact: Wim van Muiswinkel  wimvanmuiswinkel@ziggo.nl 
 

Vlinderidylles 

Idylle Natuurkwartier 

We zetten de vlindermonitoring en inventarisatie van nectarplanten voort. Ook maken we weer een nieuw 
ontwerp voor het sinusbeheer en stemmen de uitvoering af met de Groendienst. De IVN-natuurklusgroep wordt 
weer uitgenodigd mee te werken aan het beheer. Als publieksactiviteit organiseren we 1 of 2 nachtvlinder 
bijeenkomsten en zo mogelijk een lezing en excursie over vlinders en libellen 
 
Contact: Luc de Bruijn l de_bruijn@hotmail.com 

Idylle Houten. 

Contact: Rose Dlhopolsky 
Het monitoren begint 1 april en eindigt op 1 oktober. Alle gegevens worden ingevoerd in het Landelijk Meetnet.  
Contact: Rose Dlhopolsky 
 

Idylle IJsselstein  

Heeft op het moment geen activiteiten. 
Contact: Karin Lenten 
 
 
 

mailto:l%20de_bruijn@hotmail.com
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Werkgroep Natuur- en Milieubelangen 
IJsselstein 
 Belangrijke onderwerpen in 2023 zijn: 

• Natuurkaart  
Acties ter versterking van de natuurwaarden en biodiversiteit in de gemeente zoals voorgesteld in deze 
kaart lijken nu echt in gang te worden gezet. 

• Bomenbeleidsplan 

• IBOR= Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 

• Beoordeling/ advisering bomenkap en groeninrichting 

• Aandacht voor duurzaamheid in gemeentelijk beleid. 

• Bedrijvenpark De Kroon (ten westen van de A2). 

• Woningbouw Randdijk en Europakwartier  
Nieuwegein 

• Politiebureau.   
IVN zou worden uitgenodigd om mee te denken over de groene inrichting . 

• Zonnevelden. Informeren naar de stand van zaken. 

• Uiteraard blijven wij opkomen voor het groen in Nieuwegein waar wij dat van belang achten. Wij zullen 
attent zijn op plannen van de gemeente om bomen te kappen en zo nodig reageren.  

 
Ook de zonnepanelen op de Nedereindse Plas in Rijnenburg houden onze aandacht. 
 
Verdere inbreng bij de totstandkoming van de Bomenvisie van RWS voor het A’dam-Rijnkanaal en Lekkanaal. 
 
Coördinator: Ton Baselmans  06-12919488 

 
Nieuwegein 

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

Redactie 
Wij zijn van plan op deze voet door te gaan. Drie nummers in kleur met in het maartnummer een excursieschema 
2023. We zoeken verder naar een nieuw redactielid en hopen weer steeds live te kunnen vergaderen.  
In 2022 is het niet gelukt om af te stemmen met de makers van de nieuwsbrief. Dat staat dus nog voor 2023. 
Inmiddels is contact gelegd met Catharina, dus dat lukt waarschijnlijk komend jaar wel.  
 
Contactpersoon: Loes Truijens loestruijens@hccnet.nl  
 

IVN ROUTES 
 
We zijn van plan om drie routes per jaar te blijven publiceren. Voor het maartnummer zijn we begonnen aan een 
route door de uiterwaarden bij Lopik. Helaas bleek op het eind van de route dat juist het stuk door de 
uiterwaarden door werkzaamheden niet te lopen viel. Deze route blijft dus liggen tot 2024. Met goede moed zijn 
we toen aan een fietsroute langs de randen van Nieuwegein begonnen. Want de vorige fietsroute is alweer jaren 
geleden gemaakt.  
Recent hebben we de grote krokusroute in IJsselstein voorzien van nieuwe foto’s.    
Wellicht komen we er in 2023 aan toe om weer een aantal bestaande routes te controleren en te actualiseren.  
Misschien kunnen we een keer brainstormen om de bekendheid van de IVN-routes te vergroten.  
 
Contactpersonen:  Tiny Scholtens: tiny.scholtens@hetnet.nl   en  Loes Truijens: loestruijens@hccnet.nl  

mailto:loestruijens@hccnet.nl
mailto:tiny.scholtens@hetnet.nl
mailto:loestruijens@hccnet.nl
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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:  
Catharina Vaendel en Martin van Genderen: bestuur@ivn-nijeo.nl 
 

Vacatures 
 
Er zijn verschillende vacatures 
 

• Penningmeester 
We hebben op het moment geen penningmeester. Dat is op den duur geen houdbare situatie. 
De contributie is landelijk geregeld, en de boekhouding is zoveel mogelijk geautomatiseerd, dus het 
meeste werk is al uit handen genomen. De belangrijkste overblijvende taken zijn  
1) Het betalen van declaraties, 
2) Het maken van een financieel jaaroverzicht (dit overzicht komt uit het boekhoudprogramma) 
 
Uiteraard heeft het de voorkeur als je verder ook mee wil helpen in het bestuur met het maken van 
plannen etcetera, maar dat is niet noodzakelijk. Meld je aan via  bestuur@ivn-nijeo.nl 

 

• Redactielid Zeggeblad 
Op het moment doet Loes Truijens de redactie van het Zeggeblad alleen. Het is beter en leuker als daar 
iemand bijkomt. Het is een mooi blad en wordt door de leden zeer gewaardeerd. Als je interesse hebt of 
vragen, meld dit via loestruijens@hccnet.nl 

 

• Versterking jeugdwerkgroep 
De jeugd heeft de toekomst, dus ons jeugdgroepje is belangrijk. Vind je het leuk om met kinderen te 
werken, dan is dit misschien iets voor je. Eens in de maand organiseren 3 IVN-leden activiteiten in het 
MEC voor de jeugdgroep (6 tot 12 jaar). Ze kunnen er iemand bij gebruiken.  

 

• Versterking werkgroepen algemeen 
Over het algemeen is het veel beter als de coördinatie van een werkgroep uit meer dan 1 persoon 
bestaat. Plannen maken gaat beter, het is gezelliger en het haalt de druk af van het idee dat dingen niet 
doorgaan als die ene persoon er een keer niet kan. 
 

 

mailto:bestuur@ivn-nijeo.nl
mailto:bestuur@ivn-nijeo.nl
mailto:loestruijens@hccnet.nl

