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De Bres
De Bres is het tijdschrift voor de leden
en donateurs van de IVN afdeling
Vecht en Plassengebied.
Het gebied waarbinnen de
activiteiten van onze vereniging plaatsvinden ligt aan weerszijden van de
Vecht en bestrijkt grofweg de plaatsen:

Belangrijke data in 2016 Van de penningmeester
Utrecht, Leidsche Rijn,
Vleuten-de Meern, Maarssen, Breukelen, Loosdrecht, Loenen en Abcoude.
Dit gebied is qua natuur en landschap
zeer gevarieerd en van groot belang
voor het milieu en de biodiversiteit van
deze streek.

De werkgroepen van IVN Vecht & plassengebied
Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend op
paddenstoelenjacht

Werkgroep excursies
Contactpersoon: Dries Klooster
Email: dries.klooster@telfort.nl
Aanvraag excursies: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl

Jeugdwerkgroep en scharrelkids
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com

Werkgroep communicatie
Contactpersonen
De Bres: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
PR en communicatie: Marloes van der Beek
Email: harald.marloes@telfort.nl
Website: Harm Dotinga
Email: h.dotinga@hetnet.nl
Winkeltje: functie vacant

Werkgroep Commelinhof
Contactpersoon: Pien Jansen
Email: pierina@freeler.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend open
voor onderhoud. Voor het publiek op
zondagmiddag van 21 februari tot eind
mei open.
Adres: park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Harrie Pelgrim
Email: harriepelgrim@hotmail.com
Wandelingenwerkgroep
Contactpersoon: Reint Dragt
Email: eendracht55@hetnet.nl

Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com

Bestuursvergaderingen
maandag 5 september
maandag 17 oktober
maandag 12 december
Thema- en activiteitenvergaderingen
donderdag 10 november
Gidsenvergadering
donderdag 29 september

Ook belangrijk in 2016
5-7 augustus, Tuinvlindertelling
September, Groene maand
6 september, Duurzame dinsdag
10-11 september, Open Monumentendag
19-25 september, Week van het Landschap
1 oktober, Nationale kringloopdag
9 oktober, Dag van de Duurzaamheid
29 oktober, Nacht van de Nacht
30 oktober, Wintertijd
5 november, Natuur werkdag
12 november, Dag van Respect
26 november, Niet-Winkeldag
7 december, Nationale Vrijwilligersdag
29 december, Dag van de biologische
diversiteit

Werkgroep Utrecht
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel
Email: dirkjan.boerwinkel@gmail.com

Van de ledenadministratie

Werkgroep natuurcursus
Contactpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl

Als nieuwe leden heten wij van harte
welkom:

Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Henny Suidman
Email: hjmsuidman@hotmail.com

Madelon Kapteijn
Brigit Kuypers
Wij hebben drie opzeggingen binnen
gekregen, waarvan 1 lid was overleden.

Tijd om contributie te betalen!
Steeds meer mensen betalen de contributie middels automatische incasso.
We zijn hier erg blij mee. De bijdrage is
recent geïnd of wordt binnenkort geïnd.
Zouden de mensen die niet middels
automatische incasso betalen uiterlijk
in de maand juli de contributie / donatie
willen overmaken?
De contributie bedraagt dit jaar ¤24.
Voor donateurs is de bijdrage ¤20 per
jaar.
Graag het bedrag overmaken op rekeningnummer NL45 INGB 0003 733 225
t.n.v. IVN Vecht en Plassengebied.
Als u ook middels automatische incasso wilt betalen, laat het mij weten via
de mail.
Alvast hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Boom
Penningmeester IVN Vecht en Plassengebied.

Het bestuur
Voorzitter: Bert van der Tol
Email: bertvdtol@zonnet.nl
Secretaris: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl
Penningmeester: Hanneke Boom
Email: hannekeboom64@gmail.co
Bestuursleden: Marloes van der Beek,
Harm Dotinga, John van Himbergen

https://www.facebook.com/ivn vecht &
plassengebied, achter dit ingewikkeld
adres gaat de face-book pagina van
IVN Vecht en Plassengebied schuil.
Het is een openbare groep, wil je zelf
iets plaatsen dan moet je je even als lid
aanmelden bij Lolke Stelwagen.

Van het bestuur
Terwijl ik dit schrijf geniet ik van de eerste zonnige dag na een erg koude eind
april. Met handschoenen aan en muts
op heb ik vorige week vogels gekeken
in Zeeland. Zelfs een hagelbui bleef me
niet bespaard. Maar ik had het meer
met de vogels te doen dan met mezelf.
De grutto’s, tureluurs en kluten waaiden van hun nest af.
Als u deze Bres leest is het inmiddels
juni en hopelijk heerlijk weer om op pad
te gaan. En ik hoop dat het dan toch
nog goed is gekomen met de kleine
grutto’s, tureluurs en kluutjes.
In deze Bres vindt u het beleidsplan
van onze afdeling voor de komende
jaren. Het bestuur heeft dit beleidsplan
opgesteld met input van de leden. Tijdens de ledenvergadering zijn ideeën
aangeleverd over hoe men de toekomst ziet, welke activiteiten vooral wel
en welke minder belangrijk zijn. Hierbij
is natuurlijk het beleid van IVN Landelijk leidend. Maar gelukkig biedt dat
voldoende ruimte voor de afdelingen
om eigen accenten aan te brengen. Als
u dit beleidsplan leest en iets mist, laat

het ons weten. We zijn altijd blij met
suggesties van leden.
Hebt u al eens een bezoekje gebracht
aan de IVN Website? Deze heeft een
aantal jaar geleden een metamorfose
ondergaan. En medio juni (misschien
nu al wel?) zijn er weer verbeteringen
aangebracht. Op de site hebben alle
IVN 170 afdelingen een eigen plek. De
afdelingssite van IVN Vecht en Plassengebied staat in de top 20 van meest
bezochte sites. Daar zijn we best trots
op. Marloes van der Beek en Harm
Dotinga steken hier veel werk en liefde
in. Het resultaat mag er zijn. Onze
afdelingssite is: www.ivn.nl/afdeling/
vecht-en-plassengebied
U moet er echt even gaan kijken. Er is
een archief met Bressen, ook kunt u er
het jaarverslag en beleidsplan vinden.
Maar wat de meeste leden meer zal
aanspreken is het activiteitenoverzicht
waarop al onze excursies staan.
Ik wens u veel natuurplezier deze
zomer!
Namens het bestuur.
Hanneke Boom

Beleidsplan 2016-2020
Inleiding
Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van IVN afdeling Vecht & Plassengebied om richting te geven aan de werkzaamheden van onze vereniging in de
komende 5 jaren. Het beleidsplan bevat algemene hoofdpunten van het beleid en
een lijst met actiepunten die is samengesteld door het bestuur en de algemene
ledenvergadering (ALV), waarbij aansluiting is gezocht bij de speerpunten van het
beleid van IVN landelijk. Het beleidsplan is door de ALV vastgesteld op 23 maart
2016.
Onze doelstellingen
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de natuur stimuleert duurzaam handelen. Daarom laten wij mensen, van jong tot oud, de natuur van dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur
en maatschappelijke thema’s, zoals biodiversiteit, gezondheid en recreatie.
Onze afdeling beoogt deze doelen te bereiken binnen haar werkgebied door middel van een scala aan publieksgerichte activiteiten, cursussen en het geven van
informatie. Dit doen wij met en voor leden en niet-leden van onze afdeling. Door
het organiseren van natuur- en milieueducatieve activiteiten onderscheiden we
ons van andere natuur- en milieuorganisaties die actief zijn in de regio.
Hoofdpunten van het beleid voor 2016-2020
Het uitgangspunt van het beleidsplan is continuering van onze huidige activiteiten
en de ontwikkeling van een aantal nieuwe activiteiten en initiatieven.
De algemene doelstellingen voor IVN Vecht & Plassengebied in de komende vijf
jaar zijn:
1. Extra aandacht besteden aan de prioritaire thema’s van het IVN, zoals
duurzaamheid, groen in de buurt, gezondheid, ouderen en kinderen
2. Nieuwe gidsen opleiden en de deskundigheid van onze gidsen in stand houden
en waar nodig verbeteren
3. Werven en binden nieuwe leden
4. Interne en externe communicatie optimaliseren
5. Interne en externe samenwerking verbeteren
6. Financiën van de afdeling op orde houden
Disclaimer
Aan dit beleidsplan kunnen geen rechten worden ontleend. De actiepunten zijn
uitsluitend bedoeld als streefdoelen en niet als harde verplichtingen.
Actiepunten

1. Prioritaire thema’s IVN
• Meer activiteiten organiseren rond het thema duurzaamheid
• Meer activiteiten organiseren rond het thema ‘groen in de buurt’
• Meer activiteiten organiseren rond het thema ‘natuur en gezondheid’
• Meer activiteiten organiseren voor ouderen in het kader van IVN campagne
‘grijs, groen en gelukkig’
• Excursies en cursussen in de stedelijke gebieden (stad Utrecht en Leidsche
Rijn) blijven organiseren en waar mogelijk uitbreiden naar andere gebieden
• Specifieke activiteiten met en/of voor kinderen/jongeren blijven organiseren en
waar mogelijk uitbreiden
• Een natuurcursus voor kinderen/jongeren organiseren
2. Opleiden en binden gidsen
• Nieuwe natuurgidsencursus voorbereiden en organiseren
• Voldoende nieuwe natuurgidsen krijgen en betrokken houden
• Meer gidsen voor kinderen/jongeren werven
• Mogelijkheden aan gidsen bieden hun kennis te vergroten
3. Werven en binden nieuwe leden
• Actief werven en binden van nieuwe leden
• Meer betrokkenheid van jongeren bij de vereniging krijgen
• Nieuwe (actieve) leden introduceren in de vereniging
• Interne activiteiten met en voor (actieve) leden blijven organiseren (excursies,
workshops, cursussen, lezingen, e.d.)
4. Communicatie
• Website actueel en aantrekkelijk houden
• Nieuwe media (meer) gebruiken: youtube, facebook, twitter, instagram, apps,
what’s app groepen, e.d.
• Workshop werken met sociale media organiseren
• Online rapportages en evaluaties van excursies mogelijk maken
• Digitale nieuwsbrief maken met maandelijks overzicht van onze activiteiten
• Aanwezigheid bij evenementen in de omgeving stimuleren (o.a. het winkeltje)
• Vier keer per jaar de Bres uitgeven
5. Samenwerking
• Intern: participatie in de bestaande werkgroepen op peil houden en verbeteren,
nieuwe werkgroepen oprichten als daar voldoende belangstelling voor is
• Extern: samenwerking met het consulentschap, IVN en KNNV afdelingen en
andere relevante organisaties in onze omgeving versterken
6. Financiën
• Afdeling financieel gezond houden
• Bestuur geeft jaarlijks een bedrag van 1000 euro uit het Francisca de Winter
fonds aan een (of meerdere) werkgroep(en) met een goed plan
• Meer projectgerichte subsidies aanvragen

Wat voor weer
vandaag?
Zonneschijn en warmte
Een vriendelijk zonnetje daar worden
we vrolijk van. Graag ook wat warmte
erbij, lekker voor op het strand of om
te luieren in de tuin. Zolang u geen inspanning hoeft te leveren lijkt dat mooi.
Maar ik zal u laten zien dat het een
wolf in schaapskleding is. En denk ook
aan de keerzijde. Op het terras wordt u
geholpen door zwetend bedienend
personeel dat soms oververhit raakt of
bouwvakkers die zwoegen onder de
verzengende zomerzon. Kantoorklerken en winkelpersoneel dat moet
werken in sick making buildings, dus
bevriezen bij een slecht afgestelde
airco of er is juist geen of onvoldoende
luchtverversing in de ruimten die dan
meer op sauna's lijken. En dan denkt
u er in uw tuin beter af te zijn? Schijn
bedriegt. De zon is bij ondeskundig
gebruik een gevaarlijke UV-fakkel en
van de overmatige warmte loopt u gemakkelijk een zonnesteek op. De zon,
brenger van licht en warmte, is een
belangrijke factor voor leven. Vitamine D
wordt in ons lichaam aangemaakt via
de ontvangen UV straling van de zon.
Een juiste dosering is van belang. Een
tekort kan lijden tot slechte botten en
tanden. Bij een teveel wordt u lusteloos, neemt de eetlust af of kunt u misselijk worden. Ligt u vaak in de zon te
bakken omdat het 'zo gezond' is dan
kunt u in het ergste geval door de
UV-straling huidkanker oplopen, maar
snelle veroudering van de huid is
altijd van toepassing. Er het gehele jaar
bruin uit willen zien, des winters via
zonnebanken, is echt ongezond voor
de mens. Daar komt bij dat u als zonnebader door het ontvangen van teveel
UV-straling ook schade aan uw ogen
kunt oplopen. Dit gaat geleidelijk en uw
open herstellen zich niet. UV-schade

aan uw ogen is cumulatief. Dat wil zeggen dat hoe vaker u geniet van de zon in
uw leven hoe groter de kans is dat u op
hoge leeftijd staar ontwikkelt. Het wordt
opgebouwd met telkens een klein beetje
schade die naar verloop van tijd één
groot probleem kan worden.
Het lijkt misschien wat bevreemdend,
maar als er bijvoorbeeld stapelwolken
aan de hemel staan is de UV-instraling
over het algemeen hoger dan bij zonloze
luchten. Dat komt omdat de wolken de
UV-straling weerkaatsen. Ook op het
open water ontvangt u om deze reden
meer UV-straling. Naast UV-straling
is ook warmte een probleem voor ons
lichaam. Zolang de luchtvochtigheid
daarbij ook nog eens laag is, lijkt het
behaaglijk. Immers u merkt niet dat u
zweet, want het verdampt gelijk in de
droge lucht. Is het daarbij benauwend
warm, dus bij hoge luchtvochtigheid, dan
worden we al gauw klam van het zweet.
Naast vocht verliezen we in beide gevallen ook veel zouten. Wanneer dit niet
of niet tijdig wordt aangevuld dan kunt
u door de warmte bevangen worden of
in ergere gevallen zelfs een zonnesteek
oplopen. U krijgt niet altijd een dorstgevoel bij teveel vochtverlies. U verliest die
strijd met flauwvallen doordat u alsnog
bevangen wordt door warmte. Smeer
regelmatig met zonnebrand, liefst met
hoge factor. Controleer op de site van het
KNMI of het RIVM de verwachte of actuele UV-index. Is deze hoger dan 5 á 6,
dan niet langer in de zon dan 0 á 15 min.
Zoek dus tijdig de schaduw even op, of
houd beschermende kleding bij de hand.
Draag een zonnebril ter bescherming
van uw ogen. Drink regelmatig, het liefst
niet te koud water en nog beter is warme
thee. En eet ook zoutjes, zoute dropjes
om uw uitgezwete tekorten weer aan te
vullen. Ik wens u allen een fijne aangename vakantie volop in de zon en hoop u
blakend van gezondheid terug te zien.
Ton Lindemann

De Rode beuk bij de
Termeerbrug
De Termeerbrug (1974) was de brug
bij de beuk en de beuk bij de Termeerbrug was een begrip in Maarssen. Bij
de jaarvergadering van de Historische
Kring Maarssen vroeg in het voorjaar 2015 werd mij gevraagd naar de
reden voor de voorgenomen kap van
deze rode beuk. Vervolgens werd mij
gevraagd om de jaarringen te tellen
voor zover dat mogelijk was. Hieronder
kom ik op beide vragen terug. Op 9
april 2015 werd de boom door de Gebr.
Bron BV in opdracht van de gemeente
Stichtse Vecht vakkundig geveld.
Het verval
Het kondigde zich al een paar jaar
aan, de kroon was in de zomer ‘dun’;
je keek er dwars doorheen, wat bij een
optimaal gezonde beuk niet lukt. De
groei verminderde voor het eerst sterk
rond 1980. Een opleving volgde na
2000. Ik herinner me dat de boom in
die periode is ‘verwend’ met een laag
halfverteerde humus van onder beuken
in Goudestein. De boom was toen nog
blijkbaar vitaal genoeg om daarop te
reageren met een bescheiden extra
groei. Het is overigens normaal dat
oude bomen op een gegeven moment minder vitaal worden. Die laatste
fase kan overigens vele tientallen
jaren duren, afhankelijk van soort en
standplaats. In de bebouwde omgeving bepaalt de (on)veiligheid echter
hoe oud een boom mag worden. Het
potentieel onveilige punt van deze
beuk zat natuurlijk ter hoogte van de
forse gaten in de stam. Een holte is op
zich niet zo erg. Een stevige “buis” kan
enorme krachten opvangen. De sterke
buisvorm was echter door drie gaten
op ongeveer dezelfde hoogte verzwakt,
waardoor torsiekrachten stambreuk
zouden kunnen veroorzaken. Het risico
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Erik Broeke, juli 2015

Harry Straathof
In september jl. op een dag met Hollandse luchten en felle buien hebben
we als voorbereiding van het interview
een ochtend rondgelopen op het landgoed Amelisweerd langs de Kromme
Rijn bij Utrecht. ‘De Beurs’, één van de
terreinen die Harry daar met een groep
vrijwilligers monitort is afgesloten met
een hek dat is voorzien van het bord
verboden toegang. ‘Bijzonder aan
deze plek’, zo vertelt Harry, ‘Is dat hoewel het terrein aan de Kromme Rijn ligt,
de poel er wordt gevoed met helder
kwelwater afkomstig van de Utrechtse
heuvelrug. Het terrein dat door een
dijk wordt omsloten, was vroeger een
baggerdepot. De oever van de poel
bestaat uit kalkrijk zand terwijl de ondergrond van Amelisweerd uit rivierklei
bestaat. Door de hoogteverschillen
zijn er meerdere gradiënten ontstaan
in de vorm van vochtige delen, met
zonnige of juist schaduwrijke oevers.
Er groeien planten als de Wilde bertram, Vlasklokje, Zwarte toorts, Rode
pekanjer, Wilde Marjolein, Engelwortel,
Zeepkruid, Heelblaadje, Gulden roede
en Orchideeën’. Als toegift bleek er
naast het eerder genoemde hek een
Roodbladige hazelaar te staan, de Corylus maxima, een cultivar aangeduid
als Lambertsnoot met vruchthulzen die
twee keer zo lang zijn als de noot zelf.
‘Mijn activiteiten op Amelisweerd
zijn een uitvloeisel van het werk als
vrijwilliger in Lunetten. De gemeente
Utrecht wilde weten wat er in de wijk
Lunetten zoal groeit aan wilde planten
en grassen. Zij bood de leden van
de werkgroep Lunetten die actief zijn
in het groen daarom de mogelijkheid
om een cursus te volgen bij de “Hooilandjes academie” van het KNNV die
was gericht op grassen. Daar bleek dat
Joop Spaans, de beheerder van het
Landgoed Amelisweerd vrijwilligers
zocht om delen van het landgoed te

monitoren. Het gaat om terreinen met
namen als het Trapeziumbos, de Oude
kweek, De Beurs en De Hendriks. Vanaf die tijd inventariseer ik samen met
Jake, Stephanie en Janke die terreinen
in april, juni en september. Met als doel
om zo op termijn te kunnen bepalen
of het onderhoud op het landgoed
tot het gewenste resultaat leidt, door
vegetatie te vergelijken met die van
30 jaar terug’. Na de wandeling op
Amelisweerd zat een vervolgafspraak
er even niet in. Maar nu - een operatie
en drie bypasses later - tennist Harry
weer en kunnen we de draad van het
interview weer oppakken. ‘ Vorig jaarzo vertelt hij nu - hebben we met de
Plantenwerkgroep van het KNNV naast
de genoemde terreinen delen van het
Landgoed geïnventariseerd aan de
hand van kilometerhokken. Dit jaar
gaan we dit doen volgens de Tensly
methode. Daarbij wordt een groot
gebied geïnventariseerd, waarbij wordt

gekeken naar de verschillende soorten
en de dichtheid waarin ze voorkomen.
Je kunt zeggen dat mijn belangstelling
voor de natuur is begonnen toen mijn
moeder me vroeg om een bos bloemen
te plukken voor het Mariabeeld. We
woonden aan rand van Zoeterwoude,
aan de oever van de Vliet, met uitzicht op bloemrijke weilanden. Na de
middelbare school ben ik in Utrecht bij
de SOL. (Stichting Opleiding Leraren)
gaan studeren voor leraar biologie
en scheikunde. Als afronding van de
studie heb ik onderzoek gedaan naar
ruderale planten: planten die groeien
op redelijk voedselrijke plaatsen en vegetaties in het algemeen. Onder andere op het rangeerterrein van het spoor
in Utrecht. Een terrein waar vrachttreinen worden samengesteld uit wagons
die uit heel Europa komen en die naast
reguliere vracht ook zaden blijken mee
te nemen. Wat me bij het onderzoek
vooral interesseerde was welke planten

staan hier en waarom groeien die juist
hier op deze zanderinge vlakte. Een
vraag die ik me in de natuur nog steeds
blijf stellen. Na het afstuderen ben ik
als invalkracht bij een LEAO in Utrecht
gaan werken.
Voor de klas staan is echt leuk als
leerlingen lekker aan het werk gaan. Bij
deze leerlingen lukte dat als ze aan de
hand van proeven die ze doen een aha
gevoel krijgen.
Via Friedi de Jong ben ik bij het IVN
terecht gekomen. Ik keek uit naar een
aardige bezigheid naast m’n werk en
de mogelijkheid om samen met een
groep de natuur in te gaan, dat trok
me aan. Toen er korte tijd later een
Natuurgidsenopleiding startte, heb ik
me daarvoor aangemeld. De biologische beginselen kende ik al wel. Het
belangrijkste dat ik er leerde was het
voorbereiden van een excursie, informatie over te brengen aan een groep
volwassenen en te reflecteren op hoe
het was gegaan. Ik wil kunnen vertellen hoe de natuur in elkaar zit, mensen
dingen laten voelen, proeven en ruiken.
Door de vogelaars onder de cursisten
ben ik anders naar vogels gaan kijken
en me onder andere gaan richten op
het baltsgedrag van de vogels. En voor
wat mijn mede cursisten betreft kan ik
zeggen dat het enthousiaste mensen
waren, dat we een hechte groep vormden en op een zorgzame manier met
elkaar omgingen’.
Je doet mee met de werkgroep Paddenstoelen en was gids op Gunterstein,
Nijenrode en Goudenstein. Je weet er
veel, hoe heb je dat geleerd ?
‘In m’n opleiding als leraar heb ik de
biologische principes meegekregen,
maar de soorten leer je door de natuur
in te gaan en zelf met het boek en een
spiegeltje erbij naar paddenstoelen te
kijken. Voor mezelf is het ecologische
aspect ook hier weer het belangrijkste:
waarom groeien deze paddenstoelen
hier en waarom bij een eik of juist op

of onder een beuk. Wanneer je dat
een beetje doorkrijgt dan wordt het pas
echt leuk. Ik ben van het kijken, voelen,
ruiken en proeven en al die facetten
kun je bij een paddenstoelenexcursie
aan bod laten komen. Op je knieën
met een spiegeltje en een boek bij
een paddenstoel om mensen dingen
te laten zien die nieuw voor ze zijn.
Op Gunterstein staan langs de paden
al veel paddenstoelen, zoals Champignons, Russula’s, Tonderzwammen
en Franjehoeden, om er een paar te
noemen. Maar je kunt echt losgaan, als
je door het kreupelhout in het achterste
deel van het park gaat struinen. In die
vochtige omgeving met veel dood hout
vind je grote aantallen paddenstoelen
en bijzondere soorten als de Draadknotszwammen, Gele varkensoren en
Dodemansvingers. De aanblik van een
Penseelfranjezwam tijdens de ontdekkingstocht door het bos deed iemand
die daar goed bekend is uitroepen dat
ze er zo nog nooit naar had gekeken.
De werkgroep Utrecht waar ik als
inwoner van Utrecht aan meedoe heeft
voorgesteld om in het najaar met een
groepje de paddenstoelen te gaan inventariseren in de Botanische tuin van
de Universiteit van Utrecht in de Uithof.
Met als inzet om daar in de toekomst
ook rondleidingen te gaan geven. Mijn
eigen achtertuin ben ik zo aan het
inrichten dat deze interessant is voor
insecten. Een groene oase waar in de
zomer tijdens de voedseldip voor de
insecten nog iets te vinden is.
Jaap Stavenuiter
p.s.
Die zelfde middag heeft Harry een
afspraak met een stel Syrische vluchtelingen. Het is er één van een serie
gesprekken met als doel om hun taalvaardigheid te verbeteren.

De nieuwe stadsmuur
Ooit was het duidelijk: de stad stopte
bij de stadspoort. Daar door en je was
buiten, op het platteland. Andersom
was er ook geen twijfel mogelijk: zodra
je de brug over was en de poortwachter
gedag had gezegd was je veilig: binnen. Nu liggen de oude stadspoorten
midden in de steden en is het alleen
met een goeie plattegrond duidelijk wat
binnen en wat buiten was.
Een paar jaar geleden zat ik aan een
grote tafel met een aantal creatieve
mensen om plannen te maken voor
Utrecht in 2018. Rode draad in dat
gesprek was de relatie tussen de stad
en het platteland. Over hoe die relatie
is: weten de stedelingen nog waar de
melk vandaan komt? Weten de boeren
wat er op het menu staat van de stedelijke eetcafe's? En wat wij zouden moeten of kunnen doen om deze relatie te
verbeteren. De rode draad is dan een
groene lijn: om de stedeling de weg
te wijzen (vaak in letterlijke zin) naar
buiten en om voor de boer een markt
te creëren (net zo letterlijk) waar hij zijn
producten kan verkopen. Maar hoe hef
je de grenzen op? Hoe overbrug je de
ringwegen rond de stad en hoe vertel

je de stedeling het verhaal van de koe
in de wei?
Toen dacht ik: is dat eigenlijk wel nodig? Willen we dat wel? Ik had net een
groepje pubers in de polder gehad die
al die vliegen en mestlucht maar niks
vonden. Die veel liever bij de McDonalds zouden zitten.
Dat is ook goed, dacht ik, alleen dan
moeten ze daar ook wel blijven. De volgende dag stonden de media namelijk
vol met berichten van een (vermoe-

delijk) stedelijke actiegroep die met
schokkerige beelden duidelijk wilden
maken hoe weinig ruimte onze reclamebarbequepakketten in levenden lijve
hebben. Op zich een lovenswaardige
actie alleen mistte ik het verhaal van
de boer. Misschien had die kunnen vertellen dat de prijs die ‘de markt’ betaalt
een betere omgang met de dieren niet
toelaat? Ik weet zeker dat er boeren
zijn die graag zouden hebben dat die
mensen gewoon binnen de stadsmuren
hun zendelingenwerk zouden doen.
Misschien is dat ook wel een stuk
effectiever. Ik hoorde laatst dat er in
een dorp een handtekeningenactie was
geweest tegen de bouw van nieuwe
mega-varkensstallen. 80% van de
bevolking had getekend. Toen is een
journalist voor de supermarkt gaan
staan en heeft de mensen die hadden
getekend geconfronteerd met hun
vleesaankopen die bijna allemaal uit de
ongewenste megastallen kwamen. Als

we het niet meer kopen gaan de boeren vast ander(s) vlees produceren.
Dus ik zou willen pleiten om de oude
stadsmuur in ere te herstellen. Gewoon
weer een harde lijn trekken rond de
stad, met duidelijke in- en uitgangen.
Als je hem langs de ringweg zet kan hij
mooi dienst doen als geluidswal en als
uitkijkpunt. En bij de nieuwe poorten
vindt de ontmoeting plaats tussen stad
en platteland. De boer verkoopt er zijn
ganzenvlees op de boerenmarkt, de
stedeling huurt er een fiets met brede
banden en een routebeschrijving. Word
ik misschien op mijn oude dag nog
poortwachter...
de polderwachter

Wilde planten
die je eigen
lijk gezien
moet hebben
De Prachtschubwortel
Het was op een zaterdag
in mei dat ik in het
moerasbos van het ‘Polderreservaat Kockengen’
voor het eerst een
Prachtschubwortel zag.
De plant stond in het
moerasbos aan de voet
van een populier. De prachtige blauwrode bloemen die op krokussen lijken
stonden op de grond tegen de stam.
Schubwortels hebben geen groene
bladeren en leven daarom als parasiet
op de wortels van Wilgen en Populieren. In plantengidsen kun je soms de
omschrijving vinden dat de plant zich
in het volledig kostgangerschap heeft
gespecialiseerd. Het grootste deel van
de Schubwortel zit onder de grond in
de vorm van een vertakte wortelstok
met schubben die de sapstroom van
de boom aftapt. Die sapstroom is in
het voorjaar rijk aan koolhydraten. De
Prachtschubwortel groeit en bloeit
daarom in het voorjaar. In de ‘Nederlandse Ecologische Flora’, wilde
planten en hun relaties van E.J. Westra
e.a. staat nog ‘Dat de Prachtschubwortel voorkomt in Noord-Spanje, Frankrijk
en op meerdere plaatsen in Italië en
België. De laatste tijd breidt hij zich uit
In Vlaanderen. In Nederland wordt hij
als bezienswaardigheid in heemtuinen
en op landgoederen gekweekt’. De
verspreidingsatlas van FLORON laat
zien dat de Prachtschubwortel zich
in Nederland in aantal aardig aan het
uitbreiden is. Bedenk dat de zaden van
de plant te groot zijn om door de lucht
verspreid te worden. Dit moet daardoor
wel via het pootgoed van jonge bomen

gebeurd zijn.
In het Polderreservaat zijn natuurelementen bijeen gebracht die kenmerkend zijn voor het oorspronkelijke
Utrechts-Hollandse veenweidegebied.
Het gebied bestond ooit uit schraal
hooiland, rietland en moerasbos dat rijk
was aan soorten dieren en planten. Om
van het Polderreservaat een succes te
maken moest de humusrijke bovenlaag
worden afgegraven. Daarnaast werd
het oppervlaktewater van het reservaat
geïsoleerd van de rest van de polder.
In de winter zorgt de neerslag voor
een hoog waterpeil in het gebied. In
de zomer wordt het waterpeil constant
gehouden door water in te laten dat op
een natuurlijke wijze gezuiverd wordt
via een waterloop met een helofytenfilter.
In het reservaat broedt een kolonie
Zwarte sterns. In de schuilhut aan het
begin van het Paul Vlaanderenpad
hangt een folder van de Natuurgroep
Kockengen waarop staat aan welke eisen de vlotjes moeten voldoen
waarop de Zwarte sterns broeden. Het
vlotje moet 50 bij 50 cm groot zijn en
mag maximaal 0,5 cm boven het water
uitsteken, zodat dat de jonge Sterns er
op kunnen klimmen. Vroeger nestelden
Zwarte sterns op Krabbescheer, maar
die waterplanten zijn zeldzaam geworden. De jongen komen begin juni uit
het ei.
Langs de sloten staat Watermunt,
Waterzuring, Gele lis, Snavelzegge,
Harig wilgenroosje en Echte valeriaan.
Je kunt er de Echte koekoeksbloem,
Blaartrekkende boterbloem, Hondsdraf, Gewone hoornbloem en de Grote
ratelaar zien. De Grote ratelaar is een
half parasitaire plant die profiteert van
het vocht en de mineralen van grassen.
Zoek een bankje op, luister naar de
vogels, kijk rond en laat de natuur voor
je optreden.
Jaap Stavenuiter

Biodiversiteit zorgt
voor een leefbare stad.
Nu ik dit artikel schrijf is het nog koud
en pakken de donkere wolken zich
samen. Elk moment kan de regen naar
beneden kletteren. Dit doet mij terugdenken aan mijn bijdrage van vorig
jaar over het VN-jaar van de bodem.
Ik schreef toen over het waterbergend
vermogen van de bodem en dat hoe
meer verhard oppervlakte er voor zorgt
dat de kans op wateroverlast wordt
verhoogd. Door klimaatverandering
zal de kans op hevige regenbuien en
daarmee gepaarde wateroverlast toenemen. De IVN steunt daarom ook de
Operatie Steenbreek die probeert de
verstening van particuliere tuinen tegen
te gaan. Meer informatie kunt u vinden
op http://www.operatiesteenbreek.nl/.
Dit is dus een typisch voorbeeld hoe
biodiversiteit zorgt voor een leefbare
stad. In dit artikel wil ik graag nog enkele voorbeelden geven hoe biodiversiteit
hieraan bijdraagt. Ik richt mij dan vooral
op hoe biodiversiteit helpt bij het voorkomen van wateroverlast, hittestress
en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Over bijvoorbeeld de relatie over biodiversiteit en gezondheid kom ik in een
van mijn volgende bijdragen terug.

Voorkomen wateroverlast
Niet alleen minder versteende tuinen
zorgen dat de kans op wateroverlast
wordt verminderd. Ook groene daken
hebben deze functie. Het regenwater
wordt door deze daken opgevangen en
geborgen. In nieuwbouwwijken, zoals
Leidsche Rijn zijn er twee verschillende
waterafvoersystemen. Het huishoudelijk afvalwater wordt via het riool
afgevoerd en gezuiverd. Terwijl het regenwater afgevoerd naar zogenaamde
wadi’s en waterpartijen. Wadi’s zijn brede greppels die overtollig water kunnen
opvangen. Dit water zinkt langzaam in
de bodem, waar het gezuiverd wordt
voordat het in het grondwater terecht
komt. Voordeel van deze gescheiden
afvoersystemen is dat de rioolcapaciteit
toekomstig bestendig is. Dit in tegenstelling tot oude woonwijken waar al
het water via het riool wordt afgevoerd
en de capaciteit in de toekomst vergroot zal moeten worden en dus een
behoorlijke kostenpost zal zijn.
Voorkomen hittestress
Door klimaatverandering zullen er vaker warme zomers voorkomen. In een
versteende omgeving kan de temperatuur dan behoorlijk oplopen, omdat de
stenen warmte reflecteren en lang vasthouden. In Nederland ligt de gemiddelde temperatuur in stedelijk gebied

3 tot 4°C hoger dan in het omliggende
landelijk gebied. Op hele hete dagen
kan dit verschil oplopen tot 10°C. Dit is
slecht voor de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals bejaarden. In
zomers met hittegolven overlijden meer
mensen als gevolg van die hitte. Water
en groen in de stad dempen deze
temperatuurverschillen. Bomen geven
schaduw en verdampen water via de
bladeren. Ook waterpartijen en de
bodem zorgen door verdamping voor
verkoeling. Ook worden sommige waterpartijen door mensen als verkoelend
zwemwater gebruikt. Een bijkomend
voordeel van het dempen van hoge
temperaturen in de stad is dat er ook
minder energie voor de airco in gebouwen gebruikt hoeft te worden.
Verbeteren luchtkwaliteit
Vooral in stedelijk gebied is de luchtkwaliteit een belangrijk onderwerp,
dat directe relatie heeft met de volksgezondheid. Naar schatting overlijden
in Nederland per jaar 2.300 tot 3.500
mensen als gevolg van blootstelling
aan piekconcentraties van fijn stof. Dit
is exclusief de oversterfte als gevolg
van blootstelling gedurende een heel
leven. Deze oversterfte wordt op
12.000 tot 24.000 mensen per jaar
geschat. Beplanting kan leiden tot een
forse afname van fijn stof in de leefomgeving. Dit gebeurt doordat fijnstof aan

de bladeren kan kleven. Deze fijnstof
wordt door de regen afgespoeld en
komt dan in de bodem of riool terecht.
Zo kan een beuk met een stamdiameter van 20 centimeter ongeveer 100
gram fijn stof per jaar verwijderen. Dit
is gelijk aan de fijnstof die een personenauto over een rijafstand van circa
1800 kilometer produceert (http://www.
degroenestad.nl/Media/download/6961/
def_groen_loont.pdf). Voorwaarde
is wel dat de vegetatie niet dicht op
elkaar staat. Als deze te dicht op elkaar
staat kan het zelfs de concentratie van
luchtverontreinigende stoffen verhogen
omdat er onvoldoende menging met
schone en verse lucht kan plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als
bomen een weg met hun bladerkronen
afsluiten.
Groene daken
Naast het voorkomen van wateroverlast, hittestress en het verbeteren van
luchtkwaliteit heeft een groen dak ook
als voordeel dat het voor een langere
levensduur van het onderliggende dak
zorgt en een isolerende werking heeft
waardoor het energieverbruik wordt
verminderd. Door middel van een subsidie stimuleert de gemeente Utrecht
dan ook de aanleg van groene daken.
Meer informatie is te vinden op: http://
www.utrecht.nl/parken-en-groen/subsidies-voor-groen/groene-daken-en-gevels/
John van Himbergen

Kennismakingsweekend natuurgidsen
2016-2017
De cursisten van de gidsenopleiding
2016-2017 zijn in januari jl. met hun
opleiding gestart. Het is een goede
gewoonte om voor een nieuwe groep
natuurgidsen in opleiding een kennismakingsweekend te houden. Deze
keer was dat van vrijdag 18 t/m zondag 20 maart in het onderkomen in de
groeps- accommodatie ‘Schöppe’ in
Neede. Een locatie in een coulisselandschap bij de Needse berg in Neede. Zo’n 300.000 jaar geleden liepen
hier reusachtige Woud olifanten rond,
Olifanten die zelfs groter waren dan
Mammoeten en nu als blikvanger voor
het gebied gebruikt worden. Tijdens de
voorlaatste ijstijd zo’n 150.000 jaar terug zijn hier door het stuwende landijs
uit Scandinavië stuwwallen ontstaan.
De 35 meter hoge Needse berg is
daarvan het resultaat. Door het gewicht
van het ijs is hier niet alleen een berg
zand terecht gekomen, maar ook grote
hoeveelheden keileem. Tussen 1825
en 1954 is hier zand en klei gewonnen
voor de steen- en dakpanindustrie.
Als gevolg daarvan zijn er in de berg
diepe geulen ontstaan. De voormalige
kleigroeven vormen natte stukken,

de zandgaten zijn juist droog. Door
het verschil in hoogte, vochtigheid en
voedselrijkdom is er een gevarieerde
flora en fauna ontstaan.
Een kennismakingsweekend geeft een
flinke impuls aan zaken als de groepsvorming, kijk op de eigen leerstijl, de
manier van presenteren en projecten
zoals het vierseizoenenproject en de
groepspresentatie. Bij het voorbereiden van een inleiding geeft een model
als ‘INTRO’ , je houvast in de vorm
van de stappen die je zet voor je met
de inleiding begint, zoals Interesse
wekken, het Nut (doel) van het verhaal
aangeven, De Tijd die het neemt, de
Respons die je verwacht en de Opzet
en Oogmerk (wat leer je ervan).
Hoe je interesse kunt wekken werd
op de Needse berg duidelijk toen daar
een paar fietscrossers op de fiets
langs een steile wand daalden naar
de bodem van een tien meter diepe
leemkuil. Om tijdens het dalen niet over
de kop te slaan moest de crosser zijn
zitvlak achter het zadel schuiven om in
evenwicht te blijven, waarna hij of zij
op spectaculaire wijze afdaalde. Een
groep jonge crossers stond er naar te
kijken en droomden er van ook nog
eens zo’n afdaling te kunnen maken.
Voor een paar crossertjes kwam die
kans nu . Eerst een ruime bocht als
aanloop naar de rand van de kuil, dan
de kreet achter het zadel, als laatste

opdracht van de coach en daar gingen
ze met hoge snelheid naar beneden.
Na zo’n afdaling groeit de coureur
toch wel even. Het lijkt wel op een gids
die voor het eerst voor de groep zijn
verhaal doet.
Op zaterdagavond werd de film PLAY
AGAIN vertoond met als leidraad: ‘Je
kind laten opgroeien tot een gezond
en evenwichtig mens. Dat wil toch
iedere ouder? Vandaag de dag spelen
kinderen steeds minder buiten, maar
zijn ze vaker bezig met hun mobieltje
of zitten achter de TV en computer .
De vooruitgang van de technologie
kent echter niet alleen maar voordelen.
Want kinderen hebben hierdoor vaak te
weinig beweging en overgewicht onder
jongeren is een bekend verschijnsel.
En leven ze soms niet te veel in een
virtuele wereld waardoor ze vervreemden van de echte wereld en de natuur?’
De groep was gelijkgestemd in de reacties op een paar vragen over de film.
Zondagmorgen, de zon scheen en de
algemene teneur was: we willen buiten
aan de gang. Er werden vier groepen
gevormd die een halfuur de tijd kregen
om een korte excursie van een kwartier
te organiseren over een zelf te kiezen
onderwerp. Elke groep slaagde erin
om de anderen aan het denken te
zetten. Variërend van een korte kinderexcursie waarbij allerlei kleinoden
gezocht moesten worden, een verhan-

deling over alles wat in dit jaargetijde
op stronken van bomen te vinden is
van zwammen tot kriebelbeestjes, een
verhandeling over een beuk en een
paardenkastanje en een presentatie
over van alles dat er op dat moment
achter ons onderkomen groeide en
bloeide.
Tenslotte op zondagmiddag naar het
Haaksbergerveen, een voormalig
hoogveen gebied dat nu wordt beheerd
door Staatsbosbeheer. Je hebt het
idee in een prehistorisch landschap
te lopen. Dankzij de keileem dat als
een schotel de bodem afsluit onder
het veen ligt, wordt het gebied alleen
voorzien van voedselloos regenwater,
waarin het veenmos kan gedijen. Er
broeden vogels als de geelgors, wulp,
fazant, grauwe klauwier, roodborsttapuit en blauwborst, eenden en ganzen.
We werden gewezen op drie soorten
heide die er bij elkaar stonden: Lavendelheide, Dopheide en Struikheide
en de Vossenbes (Rode bosbes) ook
een lid van Heidefamilie in het beboste
deel van het gebied. Vanwege de lage
temperatuur zijn er nu geen adders te
zien die zich langs de kade opwarmen.
Ook de modderkruiper kregen we niet
te zien, die hier in enorme aantallen
voorkomt. Voor het gemak sla ik de
paddenstoelen en amfibieën over, een
goede aanleiding om nog eens terug te
komen.

Natuuractiviteiten 2016 van IVN Vecht & plassengebied
Zaterdag op Zondag 23 op 24 juli, 13.00 uur
IVN etmaal
Overnachting op hooi, poolstokspringen, eten uit de natuur, nachtvlinders,
uilen en vleermuizen spotten, natuurontbijt, scharrelkidsactiviteiten, bushcraft workshop.
Tijdens dit 24 uurs IVN evenement
gaan we diverse natuuractiviteiten
doen. Zoals een workshop bushcraft,
eten uit de natuur, scharrelkids activiteiten voor het hele gezin, vleermuisen uilentocht. nachtvlinders spotten.
Slapen op strobalen of in de hangmat.
Natuurontbijt. Rondleiding door de
schapenboerderij en eventueel het
bezoeken van het streekmuseum. Kosten moeten nog vastgesteld worden.
Opgave verplicht.
Startpunt: in en rond Schapenboerderij Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven. Deelname opgave verplicht
Contactpersoon: Lolke Stelwagen,
tel. 06-50636944
Vrijdag 26 aug, 19.30 uur
Vleermuizenexcursie
De nacht is voor nachtbrakers zoals de
vleermuizen. Dat onbekend onbemind
maakt geldt zeker voor deze ‘vampiers’
die vaak als mysterieuze dieren gezien
worden. In werkelijkheid zijn de vleermuizen heel belangrijk: ze vangen wel
300 muggen en andere insecten per
nacht. Met een batdetector kunnen de
voor ons niet hoorbare geluiden die
door vleermuizen gemaakt worden,
worden omgezet in hoorbare geluiden.
Wil je hier meer over horen, zien en
weten, ga dan mee met deze spannende excursie in het donker.
Startpunt: Vechtenstein, Vechtensteinlaan Maarssen
Contactpersoon: Harrie Pelgrim,
tel. 06-25147998

Zondag 4 sep, 10.30 -16.00 uur
Wandeltocht door het landschap
Dit is een voor IVN begrippen lange
excursie. Het wordt een excursie die
om 11.00 uur van start gaat en ergens
tussen 15.00 en 16.00 uur eindigt.
We wandelen vanaf Streekmuseum
Vredegoed (www.vredegoed.nl) naar
het zogenaamde Bert Bos Pad dat
ons vervolgens dwars door de weilanden naar het begin van de Utrechtse
heuvelrug voert. We bereiken de Egelshoek waar volgens overlevering Graaf
Floris V is vermoord en wandelen
daarna via het Tienhovenskanaal terug
naar de Bethunepolder. Via die polder
komen we weer terug op het startpunt.
Onderweg vertellen de gidsen over de
natuur en het ontstaan van het landschap. Zoals we het nu kennen is dat
landschap 1000 jaar geleden ontstaan
tijdens De Grote Ontginning. Maar het
verhaal gaat verder terug tot 10.000
jaar geleden toen de laatste ijstijd eindigde. Zorgt u voor uw eigen eten en
drinken onderweg? Dan verzorgen wij
de koffie tussen 10.30 en 11.00 uur. U
kunt uw vervoermiddel parkeren op het
terrein van het Streekmuseum.
Startpunt: Vredegoed, Heuvellaan 7,
Tienhoven.
Contactpersoon: Lolke Stelwagen,
tel. 06-50636944
Zondag 18 sep, 14.00 – 17.00 uur
Fietstocht Noorderpark, Gagelbos
Dit is een excursie in samenwerking
met het KNNV. De inloop is vanaf
13.45 uur met een kopje koffie op
boerderij Vredegoed. Bert vd Tol zal
eerst over de geschiedenis van het
Nooderpark vertellen. Daarna wordt
een prachtige fietstocht gemaakt naar
het Gagelbos. Dit gedeelte van het
Noorderpark ligt aan de stadsrand van
Utrecht, ten noorden van de wijk Overvecht. Vanaf 2009 heeft Staatsbosbeheer een nieuw natuurontwikkelingssplan voor het Gagelbos in gang gezet.

Tijdens onze fietstocht wordt geregeld
gestopt om aandacht te besteden aan
het landschap, planten struiken en
vogels. De tocht eindigt ook weer bij
Vredegoed, maar men kan ook eerder
afhaken huiswaarts. Bossen/recreatiegebieden in de buurt is: Recreatie en
groen binnen handbereik
Startpunt: Vredegoed, Heuvellaan 7,
Tienhoven
Contactpersoon: Bert van der Tol,
tel. 0638268719
Zondag 25 sep, 14.00 uur
Paddenstoelenexcursie
Paddenstoelen zijn planten noch
dieren, maar vormen samen met de
schimmels het rijk der zwammen. Op
zoek naar de boleet, onder die noemer wordt deze excursie gehouden in
het park van landgoed Over-holland.
Uiteraard is er ook oog voor andere
herfstverschijnselen.
Startpunt: landgoed Over-Holland,
Rijksstraatweg Nieuwersluis, tegenover
bushalte en nummer 14. Parkeerruimte
zeer beperkt
Contactpersoon: Hanni MeulemansMik, tel. 06-39211622
Zondag 23 okt, 14.00 uur
Paddenstoelen Nijenrode
Naast de paddenstoel met steel, hoed
en plaatjes, bestaan er ook paddenstoelen zonder steel en/of zonder hoed
en/of zonder plaatjes.
Onder het motto: op zoek naar rood
met witte stippen, volgt er een ontdekkingsreis door het bos van Nijenrode
waar ongekende aantallen en soorten
paddenstoelen groeien en soms in een
heksenkring. Voor kinderen vanaf 4
jaar is er een aparte excursie (zonder
ouders!).
Startpunt: Nijenrode, Straatweg 25,
Breukelen
Contactpersoon: Willemien Valewink,
tel. 0346-262462

Zaterdag 29 okt, 20.00 uur
Nacht van de Nacht
tasten in het duister, beleef het donker
We tasten in het duister en beleven
het donker… De Nacht van de Nacht
is een evenement van de Natuur- en
Milieufederaties om aandacht te vragen
voor de gevolgen van lichtvervuiling.
Nederland wordt 's nachts steeds lichter. We behoren tot de meest verlichte
landen in Europa. Terwijl echt donkere
nachten goed zijn voor mens en dier.
Laat het donker nu eens donker blijven
en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens
deze excursie. Misschien zien we wel
uilen en/of vleermuizen en worden er
spannende verhalen verteld.
Startpunt: fort Maarsseveen, Herenweg 3, Maarssen
Contactpersoon: Marcel Blekendaal,
tel. 06-15373226
Zaterdag 5 nov, 10.00 uur
Natuurwerkdag
& Scharrelkids activiteiten Vechtenstein
en Commelinhof, opgave via www.
natuurwerkdag.nl
Contactpersoon: Marijke Zoetelief,
tel. 06-28265081
De Natuurwerkdag is een landelijk evenement dat door diverse natuur- en milieuorganisaties wordt georganiseerd.
Jong en oud kan die dag werken aan
het behoud en herstel van natuur en
landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap, in dit geval
Fort Ruigenhoek. Voor de kinderen
zijn er tussendoor de IVN Scharrelkids
activiteiten; activiteiten die ouders en
kinderen dichter bij de natuur brengen.
Voor deelname dient men zich aan te
melden via www.natuurwerkdag.nl .

Nieuws van de werkgroepen
IVN Ledendag 16 april 2016
Dit jaar was de ledendag georganiseerd in Leiden. Het IVN organiseert
om de drie jaar een ledendag. Marijke
en ik zijn er samen naar toe geweest.
We hadden best hoge verwachtingen
en zijn niet teleurgesteld: Het was
super verzorgd, op een toplocatie in
de Stadsgehoorzaal en er was een
programma, dat zeer de moeite waard
was!

In de ochtend waren er diverse sprekers van hoog kaliber.
Er was Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Hij deed
boeiend verslag van de situatie van bestuivers in Nederland en in de wereld.
Vanaf 8 mei kan jezelf mee doen met
bijen tellen op je eigen aardbeienplant:
www.bestuivers.nl/bijenradar
Er is aandacht besteed aan de AH

moestuinjes waar het IVN momenteel
grote naambekendheid mee krijgt door
de uitleg hoe men het beste de plantjes
kan opkweken. Zie https://moestuintje.
ivn.nl/journaal
Dan was er Shubhendu Sharma. Hij is
een ondernemer uit India, die een concept heeft bedacht om snel en op zeer
effectieve wijze natuurlijke bossen aan
te planten op kleine stukjes grond. Dit
promoot hij over de hele wereld. In december heeft hij in Zaandam een bos
aangeplant. Ik wil niet te lang uitweiden
over alles, maar ik raad jullie aan om
even te googelen op deze naam. Deze
man draagt niet zijn steentje, maar een
groot rotsblok, bij om onze wereld beter
leuker, fijner en weer mooier te maken.
De volgende spreker was prinses
Laurentien. Zij zet zich in om mensen
bewust te maken van energieverspilling. Ze werkt met kinderen en zoekt
samen met hen naar oplossingen en
ideeën om gedragsverandering bij
mensen voor elkaar te krijgen. Zij wil

veel publiek (vooral scholieren) bereiken met www.waterspaarders.nl met
korter te gaan douchen. Doe je mee?
Stuur dan “Ja ik wil!” naar info@waterspaarders.nl
Tot slot was er Hans Dorrestein. Een
ware woordkunstenaar, die met eenvoudige zinnen de zaal plat kreeg. Een
ware meester met een onvoorstelbaar
talent voor spelen met taal.
De ochtend eindigde met het uitreiken
van prijzen aan IVN-ers, die zich op
bijzondere wijze verdienstelijk hadden
gemaakt. En alle IVN-ers kregen een
tasje met o.a. een mooie bijen/hommel
kaart en een tekenkaart om ze eruit te
kunnen wippen.
Tussen de middag was er een heerlijke
goed verzorgde lunch en je kon rondkijken bij allerlei leuke stands. Altijd weer
goed voor inspiratie op allerlei gebied.
Hier was de tijd helaas aan de korte
kant. Je moest alweer gauw naar het
middag programma.
Dit was een zeer gevarieerd programma. Het thema was om de groene
plekken in Leiden onder de aandacht te
brengen. Dat is op zich al een ambiti-

euze keuzen, want Leiden is de meest
dicht bebouwde en minst groene stad
van Nederland. Mij viel dat pas op
toen ze het vertelden, omdat Leiden
natuurlijk wel een prachtige historische
binnenstad heeft. Maar een boompje,
een struikje of een parkje? Ho maar.
Ooit is er een kruitschip ontploft. Dat
heeft toen de omliggende bebouwing
weggeblazen, en daar schiint een parkje te zijn. Wij zijn daar niet geweest,
want wij hadden ons in geschreven
voor de Hortus Botanicus. De oudste
botanische tuin van Nederland. Er was
een zeer kundige gids, die al dat moois
nog mooier wist te maken, met haar
enorme reservoir aan kennis.
Daarna ging het naar de rondvaartboot.
De boot nam ons langs het Singel van
Leiden. Dit is een ronde gracht, die ooit
om de stadsmuren lag. Hierom heen
probeert men een parkgordel te realiseren, die de Leidenaren in staat gaat
stellen om in het groen om de stad
heen te lopen. Totaal wordt dit park 10
km lang. Het is een immens karwij om
dit voor elkaar te krijgen, want de grond
langs het Singel is op grote stukken
in particulier bezit. Ze zijn dan ook al
jaren bezig om alle belanghebbende op
een lijn te krijgen, maar....... dat is echt
aan het lukken. Iedereen werkt samen.
Het is nog niet helemaal klaar, maar de
contouren van het park liggen er al. Als
het IVN over zes jaar weer de ledendag
in Leiden houdt ligt er een schitterend
park. De mensen kunnen dan vanuit
hun huis altijd binnen een paar minuten
in deze groene long zijn,waar ze uren
kunnen lopen. Dan heeft Leiden een
enorme voorsprong gerealiseerd op
gebied van leefbaarheid. Dit bewijst
overtuigend wat mogelijk is als mensen
zich ervoor inzetten en samenwerken.
Beste mensen, over drie jaar is er weer
een ledendag. Echt een aanrader!
Eugenie Weenink

Commelinhof
Donatie jarige Bridgeclub de Vechtstreek aan
"De Commelinhof "
Gedurende het 50-jarig lustrumjaar
is tijdens de bridgedrives van BC de
Vechtstreek enthousiast 'gerutst' door
de leden. Dat wil zeggen dat ze voor
een euro een voorspelling mochten
doen van de score die ze zelf dachten
te behalen (RUTS = Raadt Uw Totaal
Score).
Dit leverde een aardig bedrag op,
waarvan ¤ 200,- naar een goed doel
gaat. De cheque is afgelopen vrijdag
door de lustrumcommissie van de
bridgeclub uitgereikt aan de groep vrijwilligers van "De Commelinhof"'.

Op de foto:
Pien Jansen en de andere vrijwilligers
nemen de donatie in ontvangst

Een linde voor de
Commelinhof
In de Commelinhof is vorig jaar een
aantal bomen gekapt. Hierdoor ontstond er een lege ruimte. De achterburen die zicht hebben op onze mooie
tuin hebben daarom aan de Commelinhof een linde geschonken

Werkdag
Afgelopen zaterdag was de eerste
werkdag. Na de eerste kop koffie zijn
we aan de slag gegaan. We hadden
een groep van tien mensen en dat
werkte perfect. De zon scheen heerlijk
en we hebben hard gewerkt. Het pad
wordt al steeds meer zichtbaar. De
sneeuwbessen en ander kleingoed zijn
voor een deel gerooid. Je kunt goed
zien dat er hard gewerkt is. En hoe: het
zweet stond bij een ieder na een tijdje
op z’n voorhoofd. Maar stoppen ho
maar. Na een voortreffelijke lunch en
het nodige uitwisselen van nieuwtjes
zijn we nog even doorgegaan. Moe
maar voldaan werd deze werkdag afgesloten. Bedankt Koos, Harmen, Jan,
Jaap, Pien, Annelies, Terenia, Titia en
Agnes voor jullie hulp en inzet.
De volgende werkdagen staan gepland
op zaterdag 16 juli, 13 augustus en op
de Natuur werkdag, 5 november
Geef aan ons door of je komt via
mailto:commelinhof@vechtplassen.
org, dan kunnen we met de catering
rekening houden.

Een speurtocht tussen de stoeptegels met Hanni en Pien
Na drie theorieavonden over
het plantenrijk was het tijd om dit
met de cursisten in de praktijk
gewone
kruiskruid

bastaard
klaver

akkerkool

basterd
wederik

robbertskruid

schijfkamille

noorse zuring

perzikkruid

stinkende
gouwe

herderstasje

vetmuur

moerasspirea

te bekijken. Resultaat een 45 tal
planten tussen de stoeptegels in
Maarssen-centrum.

kruipertje

heermoes

smalle
weegbree

melkdistel

muurvaren

gele plomp

fijne kervel

gehoornde
klaverzuring

echte
paardenbloem

look zonder look

moeras
andoorn

wolfspoot

Indien onbestelbaar dan graag
retour zenden aan:
Ledenadministratie
IVN Vecht & Plassengebied
T.a.v. Tineke van Schooten
Rembrandtlaan 68
3451 JD Vleuten

Aan de heer/mevrouw:

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.
We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.

