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Bestuur en afdelingszaken 
Het bestuur bestond uit drie personen: Martin van Genderen(secretaris)en Martijn Disco (algemeen 
bestuurslid).  In de loop van 2022 is Catharina ons komen versterken. Op de ALV van 2023 zal zij 
worden voorgedragen als bestuurslid (voorzitter). 
Op het moment hebben we in het bestuur geen penningmeester. Fons van Kuik nam een aantal 
werkzaamheden van de penningmeester waar (o.a. declaraties), maar als niet-bestuurslid. 
 
We zijn dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden, met name een penningmeester 
 
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. 
 
Contact bestuur: mailto:bestuur@ivn-nijeo.nl 
 
Aantal leden 
Onze vereniging telde eind 2022 175 leden en 14 donateurs (was 164 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 2022 
dienen vóór 30 juni 2023 op de site te staan. 
 
  

mailto:bestuur@ivn-nijeo.nl
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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 16 maart. Het jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 zijn besproken. 
Het financiële jaarverslag is goedgekeurd.   
 
Ledenuitje 
Dit jaar is helaas weer geen ledenuitje georganiseerd. 
Er is door het bestuur wel een lezing over Wolven georganiseerd 
 
Natuurkwartier/MEC 
Er is regelmatig iemand van het bestuur aanwezig geweest bij het partneroverleg. De verbouwing 
heeft nog niet plaatsgevonden en begint waarschijnlijk pas midden of najaar 2023).  
Als IVN zijn we op het Natuurkwartier voornamelijk bezig met de Jeugdgroep, de Vlinderidylle en een 
bioblitz. 
 

Vertrouwenspersonen 
Ton en Everdien hebben als vertrouwenspersonen afgelopen jaar geen meldingen gehad. Dat is een 
goed teken, maar bepaald niet vanzelfsprekend in deze tijd!  
 
Op 22 mei 2022 heb Everdien een VP/VCP training gevolgd met andere 
vertrouwenspersonen/vertrouwenscontactpersonen uit de regio. Dat was een inspirerende en 
nuttige dag. Everdien heeft hierover binnenkort samen nog een mini sessie met Ton.  
 
Coördinatie: 
De e-mailadressen van de vertrouwenscommissie binnen onze afdeling zijn: 
vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl en vertrouwensman@ivn-nijeo.nl 
 
 

Projecten 
Tiny Forest 
Het minibosje ligt er mooi bij. Fons heeft contact gehad met de nieuwe directeur van De Toonladder 
om plannen te maken voor komend jaar. 
 
Contact: Fons van Kuik  tinyforest@ivn-nijeo.nl 
Coördinatie: Fons van Kuik en Lize Braat 
 
  

mailto:vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl
mailto:vertrouwensman@ivn-nijeo.nl
mailto:tinyforest@ivn-nijeo.nl
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Bloeiende bermen, Bijzaak  
 

 
De werkgroep startte dit jaar met 5 leden, Fons van Kuik, Luc de Bruijn, Jennifer Huizing, Lize Braat en 
Cecile Kuipers. Fons heeft zich in april teruggetrokken uit de werkgroep. Cecile is coördinator. 
In april is overleg geweest met de gemeente (Henk Westland, senior beheerstechnisch medewerker, 
Theo Kleijer, toezichthouder Openbaar Domein en ook zijn collega Marja Fokker) over de pilot aan de 
Galecopperlaan. De hoop was dat het maaien dit jaar beter zou gebeuren dan vorig jaar, en dat de 
communicatie hierover soepeler zou lopen.  
In het voorjaar hebben we samen met Frans Kok en Richard Janzen een opfrisavond gehouden om 
weer even met onze tellers de diverse planten te oefenen. Daarna deden we in elk bermvak 2 
tellingen op de Floron methode voor het bepalen van de potentiële nectarscore (begin en eind mei). 
Het aantal gesignaleerde planten per telvak bleef gemiddeld gelijk of werd ietsje hoger.  
Verder deden we met de eigen werkgroepleden een extra maandelijkse telling van de daadwerkelijk 
bloeiende planten in de bermen, ongeveer zoals dit bij de Idylle gebeurt, maar dan met een 
beperkter formulier. Bij deze tellingen vielen de resultaten wat tegen, door toch te breed maaien, of 
door zo vroeg maaien (begin augustus) dat onze telling te laat kwam.  
Verder heeft Luc tweewekelijks de bermen gefotografeerd, om ook op deze manier zicht te krijgen 
op hoe deze er door het seizoen heen bij staan.  
Helaas bleek ook dit jaar weer dat het moeilijk is afspraken met de gemeente te maken over het 
maaien en de afstemming met onze tellingen. 
In september hebben we dit teruggekoppeld naar de gemeente, onze teleurstelling uitgesproken, 
naast onze twijfel of het zin heeft om door te gaan. Pas na weken en nog eens bellen kwam er 
reactie. Men gaf toe dat er een en ander niet goed gelopen was, en we zouden een gesprek krijgen, 
o.a. over een evt. alternatieve locatie. Er was een ecoloog aangenomen, dus deze zou ook bij het 
gesprek aanwezig zijn. Voorafgaand aan dit gesprek hebben we een aantal vragen gesteld, en om 
info gevraagd (o.a. over het bestek en de aanbesteding voor 2023 en de alternatieve locatie, en wat 
de gemeente daarmee voor ogen had). Tot nu toe hebben we een deel van deze info nog niet 
ontvangen.  
Na het coördinatorenoverleg is Nelleke Both ons komen versterken als adviseur, en hebben we het 
hogerop gezocht, bij de wethouder. Deze legde het weer terug bij de afdeling “Openbaar Domein”; 
Roelie Pol (hoofd van de afdeling) heeft ons nu benaderd voor een gesprek dat in januari gaat 
plaatsvinden. De info waarom we gevraagd hebben moet deels nog aan ons toegestuurd worden. 
. 
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Werkgroep Publieksactiviteiten  
 

De werkgroep verzorgde in 2022 volgens planning 6 weekendexcursies (afwisselend op 
zaterdag of zondag), een nachtvlindernacht, en (nieuw initiatief): 2 lezingen en 3 
natuuractiviteiten voor publiek. 
 
 

Datum Activiteit Aantal deelnemers 

26 feb Park Oudegein Bomenwandeling 18 

19 mrt Natuurwandeling Heicop Schaapskooi  29 

10 apr Lente/stinzenplanten excursie Landgoed Amelisweerd 10 

23 apr Wilde bijen lezing met aansluitend excursie MEC 11 

15 mei Vogelexcursie in de Westbroekse Zodden 10 

11 jun Slootjesdag Natuurkwartier     31 (15 volw, 16 kind) 

1 jul Nachtvlindernacht Houten met Milieuwerkgroep Houten 40 

24 sep Lezing Bodemdiertjes door Mark Siepman   18 

16 okt Paddenstoelenexcursie landgoed Oostbroek    30 

19 nov Soesterberg   Wandeling Vruchten en zaden   9 

11 dec Goilberdingerpad Everdingen   4 

 
 
Verder werd vanaf 1 juni  op elke  1e woensdag van de maand IVN Natuurwandelen 
georganiseerd, bij elkaar dus 7 x dit jaar.  Gidsen: Tiny, Silvana, Cecile. 
 
Extra werd op 12 augustus een kleine nachtvlindernacht gehouden bij Tuinvereniging Ons 
Belang Nieuwegein, 30 deelnemers, waaronder diverse tuinders. 
 
 

 
 Excursie Westbroekse Zodden 
 
 
Op verzoek van PKN Nieuwegein-Noord werd tevens op 3 september een extra excursie 
gehouden in park Oudegein voor 20 deelnemers. 
 
Het coördinatorschap werd in 2022 gedeeld: Cecile kreeg ondersteuning van Tiny, Margriet 
en Karin, maar liet begin dit jaar weten te willen gaan stoppen met het coördinatorschap.   
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In het eindejaarsoverleg is besloten te kijken of een roulerend coördinatorschap van 2 jaar 
werkt.  Silvana start in 2023 als coördinator en wordt nog een jaar ondersteund door Tiny. 
Daarna stapt Tiny eruit en gaat Wim het samen oppakken met Silvana.  
 
Begin dit jaar hebben we een eigen mailadres: publieksactiviteit@inv-nijeo.nl waarop 
deelnemers zich konden aanmelden. Tiny heeft dit beheerd, dat ging uitstekend. 
 
Vanaf 2023 heet de werkgroep niet meer Excursiewerkgroep maar Werkgroep 
Publieksactiviteiten. Dit dekt beter de lading.   
 
Contact:  publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl  
Coördinatie: Cecile Kuipers, Tiny Scholtens, Karin Lenten, Margriet van der Sloot 
 
 
 

Werkgroep De Bijenkorf (Jeugdgroep) 

 
Het jaar 2022 begon met corona-beperkingen. Dat vroeg de nodige creativiteit en flexibiliteit van ons 
als leiding, maar ook van de kinderen en hun ouders. Sommige activiteiten werden uitgesteld, 
onderwerpen gewijzigd of zoveel mogelijk naar buiten verplaatst. Zo lukte het toch om regelmatig 
iets te organiseren voor de kinderen. 
We hebben leuke activiteiten gedaan, maar helaas had corona ook invloed op het aantal kinderen 
dat kwam of kon komen. Van de lijst met ongeveer 25 kinderen, kwamen er gemiddeld ongeveer 10 
kinderen. Wat betreft het aantal kinderen was het hoogtepunt de avond over vleermuizen met 20 
kinderen en hun ouders. Een missertje in de planning was de activiteit in november, die samenviel 
met de aankomst van Sinterklaas. Tja…dat verliezen we natuurlijk en die activiteit is dan ook 
geannuleerd. Een leerpuntje voor volgend jaar. 
Inhoudelijk vond ik zelf de activiteiten het meest inspirerend waarbij de kinderen zelf dingen konden 
ontdekken en hun eigen creativiteit in konden zetten, met gebruik van kennis en materialen uit de 
natuur. 
Er waren enkele nieuwe kinderen, waarvan sommige gebleven zijn en andere na enkele keren niet 
meer geweest zijn. De oorzaak daarvan kennen we niet. De kinderen waren zelf erg enthousiast. 
2022 was ook het jaar waarin er wisselingen waren in de bezetting. De leiding bestond dit jaar uit: 
Cecile, Martha, Mathijs en Margriet. 
 
  

mailto:publieksactiviteit@inv-nijeo.nl
mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
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In januari nam ondergetekende het coördinatorschap over van Ben van Straaten. Ben stopte 
uiteindelijk in juni helemaal. Mies had inmiddels ook besloten om te stoppen. Met een gezellig hapje 
en drankje namen we in juni afscheid van Ben en Mies. Gelukkig vonden we versterking in de 
persoon van Mathijs Romans. In december kondigde ook Martha aan dat ze ging stoppen en hebben 
we bij de laatste activiteit in december afscheid van haar genomen. Ben, Mies en Martha: ook langs 
deze weg nogmaals dank voor jullie inzet. 
De aanwezige kinderen hebben de activiteiten heel leuk gevonden. En wij leerden weer van hun 
creativiteit. Enkele activiteiten: 

• Afval opruimen 

• Nestkast maken 

• Steen 

• Speurtocht door Park Oudegein 

• Beleef de Lente met Everdien Smeenk 

• Bloemen 

• Rondleiding bij de molen (de kinderen mochten helpen) en waterspelletjes 

 
Coördinator werkgroep: Margriet van der Sloot, mail: jeugdgroep@ivn-nijeo.nl 
 

 
Foto: zelfgemaakte nestkasten (foto Margriet van der Sloot) 

  

mailto:jeugdgroep@ivn-nijeo.nl
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Natuurkoffer 
 

 

De IVN Natuurkoffer Nieuwegein (de Geinsche Hof)  
 
Voor het 13e 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 in de lente geen bezoek brengen aan de Geinsche Hof, 
maar wel in de zomer, de herfst en de winter. 
 
Vooraf komen wij met z’n vijven bij elkaar om ideeën uit te wisselen en afspraken te maken.  
De data worden gepland en besproken met de medewerkers van de revalidatie afdeling. 
 
De Geinsche Hof betaalt voor ieder seizoen een bedrag, 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. 
 
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. 
 
 
Maaike Hulleman, Alei Ikink, Tiny van Leeuwen, Willemien Weerkamp en Ellen Luttmer (Coördinator) 
 
 
De IVN Natuurkoffer Houten (Het Houtens Erf)  
 
Heeft op het moment geen activiteiten. 
 
Leden werkgroep: Lia Overbeek, Marian Wiggerts, Ina Haks 
Contact: Irene van Enckevort I.M.J.vanEnckevort@kpnmail.nl 
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Werkgroep Insecten 
 
De Binnenactiviteiten op de 4e dinsdag van de maand in het NME in Houten vonden plaats in de 
maanden januari, februari, maart, november. Op de winteravonden is er verdieping over het leven 
van een insectengroep en hun omgeving. 
 

 
 
Onderwerpen waren:  

- Biologische momenten presenteren. 
- Dia/video-presentatie van midweek in Hoog Buurlo: ieder presenteert een insect uit eigen 

TOP 3.  
- Spinnen.  
- Jaarplan 2023 maken en evaluatie 2022. 

De Buitenactiviteiten op de 1e maandagmiddag van de maand  
Tijdens deze excursies werd gekeken naar het gedrag van insecten, werden ze geïnventariseerd aan 
de hand van zelfgemaakte foto’s werden waarnemingen doorgegeven aan www.waarneming.nl. 
 
De onderstaande gebieden zijn bezocht tussen april en oktober: 
- Buitenplaats Sandwijck in De Bilt. 
- Het Klooster in Nieuwegein. 
- Het Natuurkwartier MEC ter voorbereiding van de Slootjesdag op 11 juni.                              
- Zanderij bij Maarn (dagexcursie) 
- De Vlinder-Idylle bij het MEC in Nieuwegein 
- Soesterberg vanaf het militair museum. 
- Viaanse Bos: Spinnenexcursie.  
 
Overige activiteiten 
-Landelijke Nachtvlindernacht bij het NME Houten in samenwerking met de Milieuwerkgroep 
  Houten. (1-7)  
-Bijdrage geleverd aan de excursiewerkgroep: het zoeken naar bodemdieren en Slootjesdag. 
-Inventarisatie Noorderwaard in Wijk bij Duurstede voor een buurtnetwerk (2 maal) 
-In het Rijksmuseum de tentoonstelling “Onderkruipsels” bezocht. 

 
Eveline Zijderveld, coördinator insectenwerkgroep E: ezijderveld@solcon.nl tel 0641584003 
 
 

http://www.waarneming.nl/
mailto:ezijderveld@solcon.nl
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Werkgroep Vogels 
 
De IVN-werkgroep vogels is in 2013 van start gegaan en telt bijna 25 leden.  De werkgroep heeft als 
doel het met elkaar vergroten van kennis over vogels en het samen genieten van de vogels. 
 

 
 
 
 
Excursies 
De excursies (afwisselend de laatste zaterdag of zondag van de maand) vertrekken als regel om 09:00 
uur vanaf Jack’s Grillhouse en er wordt zo veel mogelijk gecarpooled. Het betreft excursies van een 
halve dag (soms wat langer en soms een avond). 
 

Datum Gebied Aantal deelnemers 

30 jan Lage Vuursche 14 

26 feb Arkemheen, Nijkerk 11 

27 mrt Beukenburg, Groenekan 11 

30 apr Het Doove Gat, Haastrecht 7 

29 mei Kootwijk 10 

25 jun Zouweboezem, Lexmond, avond 7 

28 aug Everdingen 10 

24 sep Tiengemeten 10 

30 okt IJmuiden 12 

26 nov SOVON dag  

18 dec Driemanspolder 5 
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Vogelherkenningscursus voor beginners 
 
Het IVN heeft samen met de Vogelwacht Nieuwegein-IJsselstein een vogelherkenningscursus voor 
beginners georganiseerd.  Het betrof vier dinsdagavonden met daaropvolgend een excursie op 
zaterdag. De cursusavonden zijn verzorgd door ervaren vogelaars van IVN/Vogelwacht, en 
gastdocente Ineke Blijleven van de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard. Ook de excursies zijn 
begeleid door ervaren vogelaars van het IVN en de Vogelwacht.  
Aantal deelnemers: 20 

 Cursusavond MEC Excursie (halve dag)  

Vogels van tuin en park 8 maart 12 maart Park Oudegein 

Vogels in het bos 5 april 9 april Amelisweerd 

Weidevogels en weidevogelbeheer 10 mei 14 mei Eempolder 

Vogels van water, riet en moeras 7 juni 11 juni Zouweboezem 

 
Voor de wachtlijst (50 man/vrouw groot) is een extra cursusavond en excursie georganiseerd. 
Aantal deelnemers: 16 

 Cursusavond MEC Excursie (hele dag)  

Tuin- en parkvogels 18 mei 21 mei Park Oudegein 
en Bossenwaard 

 
 
Telproject: MUS  
Het MUS-project (Meetnet Urbane Soorten) van het SOVON (Samenwerkende Organisaties 
Vogelonderzoek Nederland) heeft onder meer als doel het volgen van alle broedvogelsoorten in de 
bebouwde omgeving. Per seizoen (1 april tot 15 jul) wordt drie keer geteld. 
Onder leiding van Sovon (Albert de Jong en Jelle Abma) is een avond over de MUS-telling met 
aansluitend een proeftelling georganiseerd. Voor de cursusavond waren ook de Leden die al Mus-
tellingen uitvoerden uitgenodigd.  
Aantal deelnemers: 12  Uitbreiding aantal telgebieden: zeker 4 

Cursusavond 
In MEC 

Proeftelling  

23 maart 26 maart Park Oudegein  

 
 
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 
 
Er is weer een cursus planten determineren georganiseerd met 18 deelnemers: 9, 16, 23, 30 mei en 
29 augustus. Verder is meegewerkt aan de cursus planten determineren van de KNNV Utrecht. 
De volgende excursies/activiteiten vonden plaats:  
 

Datum Activiteit Aantal deelnemers 

28 mrt Bermenavond 10 

11 apr Inventarisatie IJsselbos 9 

13 jun Inventarisatie MEC-tuin 11 

27 jun Inventarisatie IJsselbos 8 

29 augustus Bossenwaard 18 

Eindejaarsplantenjacht Vreeswijk 6 

 

 
 
In juni wordt meestal de flora van het vogelgebied De Kroon in Tull en ’t Waal geïnventariseerd. Dit 
jaar is dit niet doorgegaan. 
 
Coördinatoren werkgroep: Frans Kok, Karin Lenten en Richard Janzen 
Contact: Frans Kok franskok@hetnet.nl 
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Paddenstoelenwerkgroep 
 
De volgende excursies/activiteiten vonden plaats  
(Zondagochtend excursie en maandagavond determineren en bespreken). 
 
 
 
 

Datum Plaats Aantal deelnemers 

11 en 12 sep Amelisweerd 10 

2 en 3 okt Arboretum Doorn 8 

16 en 17 okt Oostbroek 7 

6 en 7 nov Beerschoten 8 

 
 
De volgende excursies/activiteiten vonden plaats  
(Zondagochtend excursie en maandagavond determineren en bespreken). 
 
Coördinatoren werkgroep: Frans Kok, Karin Lenten  
Contact: Karin Lenten k.lenten@hetnet.nl 
 
 
 

Vlinderidylles 
Idylle Nieuwegein: Natuurkwartier/ MEC  
 
Vlinder monitoring en inventarisatie nectarplanten De 7 leden van de telgroep voerden tussen 1 
april en 1 oktober wekelijks vlindertellingen uit, in totaal 51 keer. Met in totaal 282 waarnemingen. 
We noteerden 16 soorten dagvlinders en 1 soort van de dag actieve nachtvlinders. Vergeleken met 
2021 namen de aantallen dagvlinders toe. Ook zagen we 6 soorten terug die we in 2021 niet hebben 
waargenomen: bruin blauwtje, distelvlinder, kleine vos, kleine vuurvlinder, landkaartje en 
icarusblauwtje. Het gemiddelde aantal vlinders per telling steeg van 3,8 (2021) naar 5,5. Gerekend 
met de lange hete en zeer droge periode is dit een goed resultaat. De waarnemingen van vlinders en 
periodieke inventarisatie van nectarplanten zijn ingevoerd in het Landelijk Meetnet. Hiermee houden 
we sinds 2015 de vlinderstand in de Idylle bij. 
 
Beheer van de Idylle. De planning van gefaseerd- en sinus maaien kon door de Groendienst maar 
deels uitgevoerd worden door de droogte en dus geringe plantengroei in de bloemenweide. Wel 
heeft onze werkgroep, zoveel mogelijk, invasieve en woekerende soorten zoals ridderzuring, riet en 
herfstaster weggestoken of -geknipt.  
(Publieks)activiteiten. De werkgroep organiseerde in samenwerking met Milieueducatie Houten 
twee nachtvlinder-tellingen die goed bezocht werden. Ook deed de IVN  insectenwerkgroep enkele 
keren inventarisaties in de Idylle. De werkgroep werkte mee aan het opstellen van de gemeentelijke 
Beheervisie van het Natuurkwartier. 
 
Meta van de Veen, coördinator werkgroep Idylle Natuurkwartier Nieuwegein. 0625354707 
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Idylle Houten de Veste 
 

 
 

2022 is het 7de jaar van monitoren in Vlinderidylle Houten de Veste. Dit jaar waren er 25 
teldagen per route tussen april en oktober.   Een koud begin, april met sneeuw!  

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. 

2 kolibrievlinders zijn ook gespot bij een van de tellers. Die zitten niet in de waarneming tabel 
van vlinderstichting maar zijn wel mooi te zien. Dagvliegende nachtvlinders zijn ook niet bij 
de Veste ingestuurd. Geen tijgerspinnen dit jaar gezien. Waarschijnlijk door maaibeleid.  

Drie honigbijen huizen en een groot insecthotel zijn ook op dit gebied te zien.   

Vragen over ruwe data kunnen bij Rose Dlhopolsky opgevraagd worden.  Uitgebreide 
resultaten zijn te zien op de website: 
https://www.milieuwerkgroephouten.nl/werkgroepen/vlinders/dagvlinders/ 

Vlinderidylle Coördinator, Rose Dlhopolsky 

 
Idylle IJsselstein  
 

https://www.milieuwerkgroephouten.nl/werkgroepen/vlinders/dagvlinders/
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Dit jaar geen bezoek gebracht aan de Vlinderidylle IJsselstein. 
Contact: Karin Lenten 
 
 

Werkgroep Natuur- en Milieubelangen 
 
IJsselstein 
In IJsselstein is ondergetekende namens IVN  actief als lid van het GPIJ (Groen Platform IJsselstein).  
In 2022 hebben wij over het gemeentelijk groenbeleid en projecten 4 maal overleg gevoerd met de 
gemeente, waarvan 1x met de wethouder erbij. Ook in 2022 speelde nog steeds het probleem van 
het grote personeelsverloop bij de gemeente, waardoor afspraken met ons en acties vanuit de 
gemeente alsmaar niet op gang kwamen. 
De volgende onderwerpen zijn in 2022 voorbij gekomen. 
 
Natuurwaardenkaart 
De kaart waarop de huidige belangrijke groenstructuren en (te verwezenlijken) groene verbindingen  
in IJsselstein staan aangegeven. Acties om deze aan te vullen, dan wel te versterken zijn reeds in 
2019 in een 2e nota aangegeven. Pas nu lijkt er enig schot te komen in de aanpak hiervan, mede door 
(wederom) nieuwe ambtenaren die ermee aan de slag zijn gegaan. In 2023 worden de eerste acties 
uitgevoerd. 
Voor meer informatie hierover kunt u mij benaderen. 
 
Woningbouw Randdijkse Bosjes (RB) en Europakwartier-Oost (EK) 
Deze gebieden, gelegen ten noorden van de Utrechtseweg en aan de oostkant van de N210 en waar 
ook de trambaan doorheen loopt, staan op de Natuurwaardenkaart  aangeduid als ecologisch zeer 
waardevol !  Toch wil de gemeente hier woningen bouwen. Voor locatie RB geldt dat GPIJ akkoord 
kan gaan met de plannen omdat hier alleen een deel van het gebied wordt bebouwd waar reeds 
bebouwing staat. Op voorwaarde van een waardevolle groene inrichting van het resterende deel.  
Locatie EK kan onze goedkeuring onmogelijk krijgen omdat daar een waardevolle groene verbinding 
met de omgeving verloren gaat. 
Over deze plannen heeft GPIJ (Ton) ingesproken bij een commissievergadering (Cie Ruimte) in januari 
. 
Tevens is een brief met ons standpunt over deze woningbouw in relatie tot de Natuurkaart verstuurd 
aan College, Raad en politieke partijen. Daarnaast is ook nog een persbericht gestuurd naar de lokale 
krant  Zenderstreeknieuws. 
 
Bedrijvenpark De Kroon (ten westen van de A2). 
Er ligt nu een ontwerpbestemmingsplan. Op 14 december hebben wij ons tijdens een 
informatieavond over dit plan laten bijpraten.  Onze bijzondere interesse heeft natuurlijk de groene 
component, zoals groencompensatie en de groene verbindingen naar de omgeving. Dit ziet er goed 
uit en wij kunnen hierover tevreden zijn. Nu de uitvoering nog.  
   
Project trambaan 
Langs de trambaan in IJsselstein staan veel bomen die van Prorail gekapt moeten worden voor de 
veiligheid. Dit proces ligt voorlopig stil na acties van bewoners. 
 
Diversen 

• Woningbouw Lage Biezen. Hier leven bezwaren van omwonenden.  
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• Kromme IJssel Park. Een grote woningbouwlocatie a/d zuid-oost kant van IJsselstein waarop 
het college zijn zinnen heeft gezet maar waartegen veel weerstand is omdat het in een 
cultuurhistorisch gebied ligt.  

• GPIJ heeft zich gepresenteerd tijdens de Duurzame Markt op 25 juni. 
 

Nieuwegein 
In Nieuwegein zijn wij actief bij een tweetal projecten. 
 
Politiebureau 
Er komt een nieuw politiebureau bij de afrit van Nieuwegein-Zuid. Dit is een locatie die deel uitmaakt 
van het NatuurNetwerk Nieuwegein. Samen met een raadslid van GroenLinks hebben wij deze locatie 
bezocht. Het bureau is nu juist geprojecteerd op de meest natuurlijke strook, maar helaas was die 
juist in eigendom van de gemeente, het naastliggende, met gras begroeide terrein niet. De gemeente 
wil  ook rekening houden met de status van het gebied en nieuwe groene verbindingen naar de 
omgeving aanbrengen.  
 
Aanleg zonnevelden in Nieuwegein 
Nieuwegein wil in het kader van de energietransitie (erg actueel) zonnevelden aanleggen. Ze heeft 
een Ontwerp-Uitnodigingskader Zonnevelden opgesteld. In 2021 hebben wij een online informatie 
bijeenkomst bijgewoond. In 2022 werden enige voorkeurslocaties genoemd in het ontwerpkader. 
Daaronder 2 locaties die ons ertoe brachten om een zienswijze in te dienen in april. 
Een zoeklocatie betreft de A2 zone langs de geluidswal. Denk aan Batau en Doorslag.  Het lijkt ons 
niet logisch dat er hier een zonneveld kan worden gelegd op of tegen de geluidswal gezien de ruimte 
en huidige (groene) begroeiing. De kant van de snelweg is grondgebied van de gemeente IJsselstein. 
De 2e zoeklocatie ligt aan weerszijden van de A27, ten zuiden van het industriegebied het Klooster. 
Indertijd is dit gebied bestemd als natuurlijke groenbuffer tussen het industrieterrein en de Lekdijk. 
Het is het enige nog overgebleven groene weidegebied in Nieuwegein. Er komen nog weidevogels 
voor en er zijn nog steenuiltjes te vinden.    
 
Diversen 
In februari zijn wij rondgeleid en bijgepraat op de nieuwe woningbouwlocatie Rijnhuizen door 2 
projectleiders. 

 
Rijkswaterstaat (RWS) Bomenvisie AR-Kanaal en Lekkanaal 
RWS wil een Bomenvisie opstellen voor het A’damRijn Kanaal en Lekkanaal. Het betreft de bomen 
langs de beide kanalen  op het grondgebied van Rijkswaterstaat. Nu is er geen toekomstgericht 
beleid voor deze bomen. Er is een visie nodig voor de lange termijn hoe het ruimtelijke beeld eruit 
moet gaan zien en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Daarvoor heeft RWS een extern bureau 
ingehuurd, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten. Dit bureau organiseert een aantal werksessies 
waarvoor ook IVN is uitgenodigd. Inmiddels heeft Ton 2 werksessies bijgewoond voor het deeltraject 
Utrecht-Wijk bij Duurstede. En daar input geleverd voor het uiteindelijke Landschapsplan. 
 
Werkgroepleden: Ton Baselmans en Martijn Disco 
Contact: Ton Baselmans 06-12919488 baselmans.laarman@live.nl 
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Zeggeblad 
 
Oplage 180. We hebben geïnventariseerd welke leden het Zeggeblad alleen nog digitaal willen 
ontvangen. Dat aantal was op één hand te tellen. Dus de oplage verandert niet.  
 
Ook dit jaar hebben we 3 nummers van het Zeggeblad gemaakt in kleur; in maart 24 pagina’s, in juni 
16 pagina’s en in  oktober 16 pagina’s. Het aantal pagina’s passen we aan afhankelijk van de 
hoeveelheid kopij.  
In het maart nummer zat een uitneembaar excursieschema van 2022 van alle werkgroepen.  
In oktober was er weinig spontane kopij, maar als we leden gericht vragen om een bijdrage, wordt 
daar eigenlijk altijd gehoor aan gegeven. Heel erg fijn! 
 
We zijn dit jaar van mailadres gewijzigd: zeggeblad@ivn-nijeo.nl en zijn zo meer in lijn met de andere 
mailadressen van de afdeling. 
I.v.m. haar gezondheid gaf Mary aan zich eigenlijk terug te willen trekken als redactielid. Helaas is het 
tot nu toe niet gelukt om een nieuw redactielid te vinden. Intussen is ze gelukkig wel doorgegaan als 
redactielid.  
De redactievergaderingen hebben we deels live en deels per zoom gedaan.  
 
Redactieleden: Mary van der Plank, Mieke Kroondijk en Loes Truijens. 
Coördinator(en) werkgroep: Mary van der Plank: maryvdplank@outlook.com 

Loes Truijens: loestruijens@hccnet.nl  
 

IVN-routes app 
 
Tiny Scholtens en ondergetekende maakten ook dit jaar de routes samen en liepen ze verschillende 
keren voor. De laatste keer voor publicatie steeds met één of meer leden van het bestuur.  
Net als voorafgaande jaren maken we voor elke editie van het Zeggeblad een route en publiceren die 
in het blad.  
 

Maart Juni Oktober 

Waalse Bos en Verdronken 
Bos. 

Park Oudegein Uiterwaarden bij Vianen en 
Viaanse bos 

Buitengebied Houten  Nieuwegein Vianen 

 
De wandeling door park Oudegein is oorspronkelijk van Vitens en zodanig aangepast dat gesloten 
hekken geen obstakel meer kunnen geven.  
We hebben mede door de natuurwandelingen een aantal bestaande routes kunnen controleren en 
zo nodig aangepast.  
Regelmatig wijzen we leden en niet-leden op het bestaan van de IVN-routes. Het valt me op dat 
velen er niet mee bekend zijn.   
Coördinator werkgroep: 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: bestuur@ivn-nijeo.nl 
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