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Belangrijke data in 2015 Het bestuur

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:
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
Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Lolke Stellwagen
Email: lolkestelwagen@msn.com
Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend op
paddenstoelenjacht
Jeugdwerkgroep en scharrelkids
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep Commelinhof
Contactpersoon: Erik Broeke
Email: ecnfbroeke@ziggo.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend open
voor onderhoud. Voor het publiek op
zondagmiddag van 22 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 excursies
Contactpersoon: Dries Klooster
Email: dries.klooster@telfort.nl
Aanvraag excursies: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl

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: Tineke van Schooten
Email: tinekevanschooten@hotmail.com
Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep Utrecht
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel
Email: dirkjan.boerwinkel@gmail.com
Werkgroep natuurcursus
Contachtpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com

Bestuursvergaderingen
maandag 30 maart
maandag 1 juni
maandag 7 september
maandag 19 oktober
maandag 14 december
Algemene Leden Vergadering
woensdag 25 maart
Thema- en activiteitenvergadering
donderdag 21 mei
donderdag 1 oktober
Gidsenvergadering
donderdag 12 november
J.P. Thijsse dag
zaterdag 14 juni

Ook belangrijk in 2015
18 maart: Nationale Boomfeestdag
20-21 maart: NL Doet dagen
9-10 mei: Nationale Molendag
23-25 mei: Fête de la Nature
5 juni: Wereldmilieudag
1 september: Duurzame dinsdag
11 september: Nationale
Nachtvlinderdag
12-13 september: Open
Monumentendag
21-27 september: Week van het
Landschap
31 oktober: Nacht van de Nacht
7 november: Natuurwerkdag

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, Jaap Stavenuiter

Van de ledenadministratie
Als nieuwe leden heten wij van harte
welkom:
Willie van Emmerik
Ilse Knook
Mevrouw T.S.C. Lodder
Gerard Overdijkink, huisgenootlid
Martine van Wissen-Brugman
Sinds december 2014 hebben we in
totaal 10 afmeldingen ontvangen:
7 leden, waarvan 4 actieve leden
1 huisgenootlid
2 donatuers
Het totaal aantal leden/donateurs is
198, waarvan:
163 leden (64 actieve leden)
4 huisgenootleden
31 donateurs

Van het bestuur…..
We zijn het nieuwe jaar weer begonnen
met de traditionele Nieuwjaarsreceptie op
de boerderij van Bert. Het was weer prima
verzorgd, met allerlei hapjes en drankjes
en een geschenk toe!
Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur
de belangen van de afdeling flink behartigd!
Er is weer 6 keer vergaderd en wel op: 3
februari, 31 maart, 2 juni, 8 september, 27
oktober en 15 december.
Om het contact met de werkgroepen beter
te onderhouden zijn we het afgelopen jaar
begonnen met het wisselend uitnodigen
van een of meer vertegenwoordigers van
de verschillende werkgroepen. Tot nu toe
zijn dat achtereenvolgens geweest:
l Pien Jansen en Bernadet Sijmons van
de Commelinhof. De Commelinhof draait
goed, heeft meer bezoekers en het is een
goed team. De Commelinhof beheert zijn
eigen financiën en legt daarover verantwoording af aan de penningmeester. Er
bestaan vergaande plannen om m.i.v.
2015 de Commelinhof uit te breiden met
een deel van het naastgelegen stukje bos.
l Harrie Pelgrim van de Vleermuizenwerkgroep. Er is een nauwe samenwerking
tussen onze vleermuizenwerkgroep en de
Vleermuizenwerkgroep Utrecht. Zij gaan
door met het volgen van de twee-kleurige
vleermuis in Maarssenbroek en het monitoren in het park van kasteel Haarzuilens.
l Jan en Tineke van Schooten van verschillende werkgroepen: De Bres, het winkeltje,
de ledenadministratie en de Natuurgidsencursus. De Bres wordt naar 103 adressen
digitaal verstuurd en naar 122 op papier.
Het winkeltje draait goed en is bij 12
evenementen aanwezig geweest. Er wordt
begin 2015 begonnen met de voorbereiding voor een nieuwe Natuurgidsencursus
die dan in 2016 kan starten. We hebben nu

147 leden, 3 huisgenootleden, 12 landelijke
leden en 5 ereleden.
Het huidige beleidsplan loopt van 20102015 en is dus aan vervanging toe. Harm
Dotinga gaat samen met Titia Kan kijken
hoe dit plan aangepast kan worden en zij
zullen voorstellen voor een nieuw beleidsplan doen op de ALV in maart a.s.
In het nu lopende beleidsplan stond het
plan om meer activiteiten te ontwikkelen
samen met andere natuurorganisaties in
de regio. Begin 2014 is er op de bestuursvergadering overleg geweest met de
KNNV over een verdere samenwerking.
Dat heeft o.a. geresulteerd in een gezamenlijke lezing over roofvogels met de
KNNVafdeling Utrecht. Deze lezing is goed
bezocht en wordt gevolgd door een drietal
excursies in het voorjaar. Er zijn plannen
om meer activiteiten samen te gaan organiseren. De werkgroep Utrecht werkt bij de
cursus Stadsnatuur samen met de afdeling
Utrecht van de KNNV.
De nieuwe website is gevuld met het
excursieschema, men kan zich ook via de
website aanmelden voor een excursie. Het
beleidsplan en het Huishoudelijk Reglement zijn in het begin van het jaar op de
website geplaatst. In het najaar zijn daar de
stukken van de verschillende werkgroepen
met de contactpersonen bijgekomen. Plan
is om ook de gebiedsbeschrijvingen uit
onze regio op de website te plaatsen.
Onze penningmeester meldt dat de afdeling er nu financieel goed voor staat. Dit
heeft ook te maken met ons zgn. De Winterfonds (een legaat van Mevr. De Winter).
Uit dit fonds kunnen jaarlijks gelden besteed worden aan ideeën die in de afdeling
leven. Het komende jaar wordt dit besteed
aan: De Commelinhof, advertentieruimte
in de Uitagenda van de gemeente Stichtse
Vecht en een speciale activiteitenvergadering.

Naast onze jaarlijkse excursies organiseert
het bestuur ten behoeve van de nascholing
van onze gidsen twee activiteiten- themabijeenkomsten. Het afgelopen jaar waren
dat een lezing over dassen door een van
onze eigen gidsen, Klaas Koornwinder en
in het najaar een lezing door Staatsbosbeheer over het waterbeheer in de Molenpolder.
Voor iedere excursie bestaat de mogelijkheid voor de actieve leden om mee te
gaan met het zgn voorwandelen. Hier valt
in een kleine groep veel van op te steken
en het verplicht tot niets!
Een van onze gidsen, Ton Lindemann
heeft, voor een kleine groep een excursie
naar het KNMI In De Bilt georganiseerd.
Dit was een goede kans om daar eens

binnen te kijken, de weerkamer te zien, de
briefing bij te wonen en de weerradartoren
te beklimmen.
Onze jaarlijkse JP Thijssedag hebben we
doorgebracht bij het MEC in Maarssenbroek. We hebben leren koken en vervolgens eten van wat er allemaal groeit en
bloeit. Daarna hebben we elkaar door de
klim- en vaartocht geholpen.
In november is er op de gidsenvergadering een begin gemaakt met het excursieschema voor 2015. We zullen met z’n
allen weer veel activiteiten organiseren
en ervoor zorgen dat we, samen met ons
publiek, kunnen genieten van de natuur en
daarnaast ook weer wat zullen leren.
Illy Poley, secretaris

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
op woensdag 25 maart 2015, aanvang 20.00u
Locatie: Open Hof Gereformeerd Kerkcentrum
Kerkweg 60 te Maarssen(dorp)
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Bijkomende agendapunten
Notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014
Verslag penningmeester
Kascommissie
Jaarverslag 2014/Jaarplan 2015
Nieuws uit de werkgroepen
Evaluatie Beleidsplan 2010-2015
Gezamenlijk opstellen beleidsplan 2015-2020
Bestuurstermijn bestuursleden/verkiezing nieuwe bestuursleden*
Rondvraag

Gelegenheid voor een drankje
* zie pagina 2 van het jaarverslag

Terenia de Reus
Als plaats voor het interview kozen we
voor het NME centrum InBredius (voorheen de Brediusschuur) op het voormalige landgoed Batenstein in Woerden.
Op de vraag wat Terenia bijzonder vindt
aan het park is haar antwoord: ‘In de
Vechtstreek liggen de buitenplaatsen
op een oeverwal, hier ligt het voormalige landgoed in een polder in het
stroomgebied van de Oude Rijn. Wat je
ziet is een park met lanen, eilanden met
oude fruitbomen, zandgaten, bos en
een educatieve tuin. Maar ik beleef het
vooral als een park met historie’. In de
jaren zestig ontwikkelde de gemeente
Woerden voor het zuidelijk deel van het
landgoed het uitbreidingsplan ‘Bredius’, waar bungalows moesten komen.
In 1966 werd daarom dat deel van het
landgoed onteigend met de hofstede en
de arbeiderswoningen. Door het verzet
van de bevolking ging het plan uiteindelijk niet door. In 1970 werd ook het
noordelijk deel van het landgoed aan de
gemeente verkocht. Daarna werd het
onder de naam Brediuspark ingericht
als stadspark en werd de boerderij en
de bijbehorende schuur gerestaureerd.
De boerderij zelf brandde in 2008 af.
Terenia: ‘Het NME centrum InBredius
is ondergebracht in een voormalige
schapenschuur die achter de boerderij
ligt. De ruimte wordt gebruikt als tentoonstellings- ontmoetings-, en vergaderruimte voor groene verenigingen,
waaronder het IVN. Het centrum voor
natuur- en milieueducatie (NME) waar ik
werk heeft er kantoorruimte. We verzorgen o.a. excursies en lesmateriaal in de
vorm van leskisten voor alle leerjaren
van de basisscholen in de gemeenten
Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen. Die gaan over onderwerpen

als water (drijven en zinken), het weer,
energie en natuur rond de school. Zo
is er bij het onderwerp paddenstoelen
bijvoorbeeld Shiitake, verse paddenstoelen die op een stammetje groeien.
Kinderen kunnen de groei volgen, er
mee koken en proeven. Alle groepen
maken een excursie (wandeling) in het
park. Zo gaat groep vijf op zoek naar de
geheimen van de herfst. Om de schat
te vinden moeten er allerlei opdrachten
worden gedaan. Belangrijk daarbij is dat
kinderen door gericht te kijken dingen
gaan zien. Het NME biedt daarnaast
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
een stageplaats aan voor hun maatschappelijke stage’.
Terenia: ‘Mijn bemoeienis met de natuur
begon toen mijn jongste naar groep
drie van de basisschool ging. Ik heb
me toen in Maarssen aangesloten bij
de biologie-ouders. De groep vrijwilligers verzorgde onder leiding van Joke
Wolters excursies voor de leerlingen
van basisscholen in Maarssen. Later
ben ik als vrijwilliger in het Milieu Educatie Centrum in Maarssenbroek aan
de slag gegaan. Daar vroeg men mij te
solliciteren als medewerker bij het NME
in Breukelen en zo ben ik vervolgens
in Woerden terecht gekomen. Ik ben
opgegroeid in Nijmegen waar we aan de
rand van de stad woonden. Daar liggen
natuurgebieden als de Overasseltse en
Hatertse Vennen, een knus gebied met
rivierduinen, akkers, heide en bos. Aan
de oostkant van de stad ligt het natuurgebied De Bruuk, een domein met natte
graslanden met blauwgras en moerasruigten gevoed met kwelwater uit de
omliggende heuvels. Als kind hield ik al
van wandelen en ik was graag buiten’.
‘Van Nijmegen ben ik voor een opleiding ‘Inrichtingswerk’ naar Leiden
gegaan. Daarna ben ik voor een stage

in Soest terecht gekomen, waarbij ik op
kamers ging in Maarssen: daar ben ik
blijven wonen. In 2012 ben ik gestart
met de Natuurgidsencursus om zo meer
te weten te komen over de natuur. En
om me met andere mensen verder te
verdiepen in de natuur, naast m’n werk
en m’n gezin. Ik durf te zeggen dat ik
heel gemotiveerd aan de cursus ben
begonnen en dat is tot het einde toe zo
gebleven. Het was een leuke, maar ook
een drukke periode. Ik heb ervoor
gekozen om als opdracht voor de
cursus de natuur in gebied langs de
Haarrijnse plas gedurende de vier
seizoenen te gaan volgen. Omdat er
meer kandidaten belangstelling voor dat
gebied hadden is er met Hanneke Boom
en Adrie Oosterveen afgesproken wie
welk deel voor zijn rekening nam’.
‘Het is een hele stap om voor het eerst
te gaan gidsen, maar door m’n werk
was ik wel wat gewend. Een ander
verhaal is of je een antwoord moet
hebben op alle vragen die er tijdens een
excursie aan je gesteld worden. Daarom
is het prettig om in het begin samen met
een ander als duo-gids op te optreden.
Zelf richt ik me meer op de beleving van
de natuur door me te richten op wat er
te zien is, dan op het overbrengen van
kennis. Ik ben lid van de Werkgroep
Paddenstoelen en gids bij de paddenstoelen- en de stinzenplantenexcursie in
Nijenrode. Kortgeleden heb ik meegedaan aan een activiteit die valt onder de
naam Scharrelkids. Met de natuurkoffer
ben ik een aantal keren bij Verzorgingstehuis Snavelenburg in Maarssen
geweest om daar een middag te verzorgen. Jammer genoeg hebben zij
het onderdeel natuur geschrapt uit hun
activiteitenaanbod. Tijdens het paddenstoelenseizoen gaan we eens per twee
weken met Hanni Meulemans op stap

naar een natuurgebied of buitenplaats,
om daar als een vorm van scholing de
paddenstoelen te inventariseren. Zo
bereiden we ook de paddenstoelenexcursies voor die op Nijenrode, Gunterstein en Goudenstein worden gehouden.
De herfst vind ik de prettigste tijd van
het jaar, door alles wat er tijdens het
jaargetijde verandert. Zoals het weer
en de natuur die zich voorbereidt op de
winter. Er zijn volop zaden en vruchten,
de bodemdieren zoeken een schuilplaats en ga zo maar door’.
Onder leiding van Terenia wordt er in
de tentoonstellingsruimte gewerkt aan
een tentoonstelling over Momo de Mol. ‘
Momo leeft onder de grond en komt daar
van alles tegen, naast diertjes ook leidingen en stenen waar hij zich aan stoot.
Natuurlijk heeft Memo vriendjes, maar
er zijn ook … enz. De kinderen kunnen
zelf een molshoop in, maar moeten dan
voor de veiligheid eerst een helm op: een
helm met een lampje. Een tentoonstelling
voor kinderen tot zeven jaar die vanaf 21
januari op woensdag- en zondagmiddag
te zien is in het NME centrum InBredius’.
In het kader van de historie van het park
tot slot een fragment uit een interview
in 2008 met Reinoud Bredius : ‘In de
lente was het er fenomenaal mooi. Dan
rook het heel bijzonder doordat alles in
bloei stond. Je had er weilanden, bos en
boomgaarden. Je kon vissen in kraakhelder water. Tegen de tijd dat de koeien
naar buiten mochten en de uitgestrekte
boomgaarden in bloei stonden, arriveerde
de eigenaar met zijn gezin op de hofstede Batenstein, om er de zomer door
te brengen. De boer verhuisde naar het
achtergelegen gebouw dat om die reden
het Zomerhuis werd genoemd’.
Jaap Stavenuiter

De natuurkoffer
Soms wil je iets doen met de natuur,
gewoon om mensen te helpen. Henny
Suidman is zo iemand. Zij brengt dingen en
verhalen uit de natuur bij demente ouderen
in verzorgingshuis Merenhoef van het Leger
des Heils. De dingen komen uit de natuurkoffer, Hennie brengt ze tot leven bij de
mensen. Ze gaat ieder seizoen en bezoekt
de dagopvang en vier zwaardere verpleegen verzorgafdelingen, waar ze kamer voor
kamer afgaat. Niet te lang, een uur per
afdeling is genoeg. De arbeidsbegeleidingstherapeute staat ieder bezoek klaar om te
helpen. In de lift wordt vermeld: “’HENNY
KOMT VERTELLEN OVER DE NATUUR”.
Dat houdt in: in alle rust laten zien, voelen
en ruiken. De verschillende seizoenen
herkennen met de bloei van de bloemen
en takken, knoppen, bladeren, vogels. Kale
takken, zaden en wat nog meer is meegenomen. Foto’s van het seizoen, bloemen

of zaden en kale takken. Huishoudelijke
benodigdheden zoals een bonenmolentje,
harkje, bollen. Groenten van het seizoen,
oude groenten uit een ver verleden. Voelen
van takken, zachte rietsigaren en scherpe
stelen en bladen.
Henny noemt de mensen bij naam, kijkt of
er veranderingen zijn en gaat als dat lukt
in op het verleden. Een blijk van herkenning geeft haar de bevestiging dat er iets
doordringt en geeft haar ook de voldoening
die nodig is om iedere keer terug te komen.
Diep respect voor Henny en haar voorgangster, Lia, van wie Henny de natuurkoffer in 2012 heeft overgenomen. Wil je ook
iets doen met de natuur, dan kun je contact
opnemen met Henny.

De havens van
Vechtenstein 2
Je kunt je afvragen wat Jan Gerritsz
Meyen uit IJsselstein bezielt als hij op
12 maart 1629 twee morgen land koopt
aan de Vecht bij Maarssen om er een
huis te bouwen. Van de kavel die hij
koopt is de bovenlaag die uit een mengsel van zand en klei bestaat afgeticheld
(afgestoken) als grondstof voor van
steenbakkerij ‘Het Goed ten Bossche’
die er naast ligt. De prijs van de grond
zal niet hoog zijn geweest, omdat de
grond na het afgraven weinig restwaarde meer heeft. Jan Gerritsz Meyen zal
zich gerealiseerd hebben dat het graafwerk achter zijn kavel onverminderd
doorgaat, tot aan de Zogwetering en
alle klei zal zijn afgegraven. Amsterdam
barst in die tijd uit z’n voegen en voor
de uitbreiding van de stad haalt men het
benodigde zand uit ’s-Graveland en de
stenen komen uit de Vechtstreek. Onder
andere van de steenbakkerij ‘Het Goed
Situatie in de vroege middeleeuwen

Situatie 1987

ten Bossche’. Ondanks de bedrijvigheid
ter plaatse koopt hij er in 1637 nog twee
morgen afgegraven grond bij.
Het is in die tijd gebruikelijk dat rijke
Amsterdammers een boerderij kopen
die over het water bereikbaar is. De
eigenaar beschikt zo over een zomerverblijf en is verzekerd van groente, fruit
en zuivelproducten. Als zomerverblijf
worden eerst de mooiste kamers in
gebruik genomen, waarna er vaak na
enige tijd een voorhuis voor de boerderij
wordt gebouwd. In de gloriejaren wordt
de bebouwing gesloopt om plaats te
maken voor een statig buitenhuis. Bij
de koop van de kavel door Jan Gerritsz
Meyen niets van dit alles. Hij laat een
huis bouwen waarvan niet bekend is
hoe het eruit ziet en of de naam Vechtenstein al gebruikt wordt. Op 19 april
1644 wordt de plaats in opdracht van
Meyen verkocht een Gauillam Domis.
Op de tekening is de Oeverwal te zien
en het achterliggende gebied zoals dat
is ontstaan voordat de Kromme Rijn in
1122 door een dam bij Wijk bij Duur-

stede wordt afgesloten van de Lek. Tot
die tijd was de Vecht een dynamische
rivier die veel sediment aanvoerde. Bij
een overstroming bezinken de grovere
delen het dichtst bij de rivier, daar tref
je zavel aan, een mengsel van zand
en klei. Achter de oeverwal ligt de kom
waar de kleinere en lichtere kleidelen
(komklei) bezinken. Vanaf de kom is
veenstroompje naar de Vecht getekend.
Het stroompje is mogelijk gebruikt bij het
graven van de vletsloot aan de kant van
de Commmelinhof. De bomen die zijn
ingetekend behoren bij oorspronkelijke
de oer natuur van de rivieroever. De
oeverwal is twee steken diep afgestoken, waarschijnlijk om problemen bij
hoog water van de Vecht te voorkomen.

Want, nadat de Kromme Rijn was afgesloten, komt het gevaar van wateroverlast niet langer van de Rijn maar van
het Flevomeer. Zo wordt de Vechtstreek
in 1137 geteisterd door een stormvloed
vanaf het Flevomeer, waarbij het water
tot aan de stadsmuren van Utrecht komt
te staan. Na die vloed krijgen delen van
de Vecht, de Aa en de Angstel een dijk
langs de oever. Plaatselijk komt de dijk
op enige afstand van de rivier te liggen,
zoals de Diependaalsedijk bij Goudenstein. De oeverwal bij Oostwaard onder
Maarssen is hoog genoeg. De schut en
de kade zijn maatregelen tegen overstroming die in de tweede helft van de
17e eeuw aan de orde zijn.
Jaap Stavenuiter

Stukje van de penningmeester
De contributie-inning is elk jaar weer een
grote uitdaging voor mij. Dit heeft onder
andere te maken met de verschillende lidmaatschapsvormen en verschillende betalingsvormen die we hebben. Bij alle vormen
die er al waren is er nog een bijgekomen.
Sinds twee jaar is het mogelijk dat nieuwe
leden zich aanmelden bij het landelijk IVN
via de IVN website. Deze leden betalen hun
contributie niet aan onze plaatselijke afdeling (IVN Vecht en Plassengebied) zoals alle
andere leden en donateurs, maar aan het
Landelijk IVN. Dit aantal leden neemt steeds
meer toe.
In overleg met het Landelijk IVN is nu
besloten dat zij voor onze afdeling ook de
contributie gaan innen van de leden die tot
nu toe aan ons de contributie betaalden.
Dit betreft alleen de leden die ons toestemming hadden gegeven voor automatische
incasso. We hopen dat uiteindelijk alle leden
toestemming hiervoor verlenen en dus alle
contributie-inning via het Landelijk IVN zal
lopen.

De meeste leden zullen bij deze Bres een
brief vinden over de contributie-inning.
l Leden die al landelijk betaalden krijgen
geen persoonlijke brief. Voor hen verandert
er niets.
lLeden die aan ons betaalden middels automatische incasso, krijgen een brief met de
mededeling dat het IVN Landelijk in maart
de contributie van € 24 zal innen.
lLeden die zelf aan ons betaalden krijgen
een brief met het verzoek om de contributie van € 24 over te maken, of nog liever,
het strookje terug te sturen waarin alsnog
toestemming voor automatische incasso
wordt gegeven.
lDonateurs krijgen een brief met het verzoek de donatie van € 20 over te maken, of
nog liever, te overwegen om het donateurschap om te zetten in een lidmaatschap.
Op deze manier hopen we zo veel mogelijk
eenduidigheid te krijgen waardoor het innen
van de contributie eenvoudiger en minder
tijdrovend wordt.

Nieuws van de werkgroepen
Vogelwerkgroep

Vleermuizenwerkgroep

Elk jaar wordt er een aantal excursies
georganiseerd door de vogelwerkgroep: soms dicht bij huis in gebieden
als Tienhovens Kanaal, Waverhoek,
Bethunepolder en Bert Bospad, en
soms ook wat verder weg. Een dagexcursie in 2014 naar de Oostvaardersplassen was erg succesvol.
We organiseren 1 keer per jaar een
vogelkijk-weekend. Zo zijn we in
2013 naar Texel en in 2014 naar de
Fochteloërveen / Drents-Friese Wold
geweest. De vogelwerkgroep regelt
dan de accommodatie en de gidsen ter
plaatse. Tijdens het laatste weekend
waren we met 18 deelnemers, hadden
we prachtig weer, veel mooie vogels en
aangenaam gezelschap.
In december 2014 heeft de vogelwerkgroep een lezing samen met de KNNV
georganiseerd.
In verband met drukke werkzaamheden van beide leden van de vogelwerkgroep, zal de werkgroep voortaan door
Lolke Stelwagen geleid worden. Wel
zullen Ingrid Kat en Hanneke Boom
ook dit jaar weer een weekend organiseren om met elkaar vogels te kijken.
Dat zal zijn in najaar 2015. Hierover zal
in een volgende Bres meer informatie
gegeven worden.
Als u persoonlijk op de hoogte gehouden wilt worden over de plannen voor
het weekend vogels kijken dan kunt u
dat doen door een mail te sturen. We
zorgen dan dat u een bericht krijgt als
we meer weten over data, bestemming
en kosten.

Ja, we hebben nieuws voor ons
IVN-clubblad De Bres:
De vleermuiswerkgroep gaat samen
met de gemeente Stichtse Vecht de
vleermuizen in kaart brengen binnen
de gemeente. Voornaamste doel
in eerste instantie is uiteraard de
tweekleurige vleermuis. Van deze soort
is in heel Nederland maar EEN plek
bekend waar gekraamd wordt. En dat
is in ons Maarssenbroek! De afgelopen
jaren hebben we steeds deze kraamkolonie (her)ontdekt op het moment
dat de jongen al bijna vliegvlug zijn.
Dat willen we eerder ontdekken. Ook
willen we kijken waar deze soort gaat
jagen (Tienhoven?) en baltsen (ook
Maarssenbroek?). Daarvoor heeft de
gemeente ons gesubsidiëerd om een
batlogger aan te schaffen. Dit apparaat
is in staat om de gehele nacht door
ALLE vleermuis geluiden te registreren
zonder dat je erbij hoeft te staan. Die
gegevens gaan we uitlezen en analiseren. Wellicht vragen we aan onze
actieve leden of dit apparaat ook bij jou
in de tuin mag liggen……
Uiteindelijk hopen we een beeld te krijgen waar deze (en andere) soort(en)
in onze gemeente zich ophouden. We
zullen in De Bres tzt ook een verslagje
plaatsen.

Jeugdwerkgroep
Naast natuureducatie voor kinderen,
besteden we de laatste jaren ook meer
aandacht aan natuurbeleving en spelen
in de natuur. Bewustwording van het
belang van de natuur, vinden we belangrijk om over te brengen. Daarnaast
weten we: Groen doet goed (.nl): we
zijn gezonder, ontspannen, we leren
samen te werken en risico’s te nemen
en na het in de natuur zijn, hebben we
meer concentratie. Allemaal zaken die
met IVN Scharrelkids evenementen
aan bod komen.
Komende 5 maart gaan Paul van Gulik
en ik naar een symposium Het Natuurlijk Spelen, van Utrecht Natuurlijk. Er
komen steeds meer groene schoolpleinen en survival speelbossen. Toch
zijn er nog meer mogelijkheden. Wordt
vervolgd…
In het kader van Groen doet Goed,
gaan we in mei met basisschool de
Piramide uit Zuilen een natuurspeurtocht doen. Wie wil er meehelpen met
uitzetten?
En in het kader van Groen Dichtbij,
gaan we dit jaar IVN Scharrelkids activiteiten doen bij het MEC in Maarssenbroek. Wanneer is nog niet bekend.

Naast de gebruikelijke natuurbelevingstochten met wortelvrouwtje en heks op
Nijenrode, zijn er dit jaar nog een paar
speciale evenementen waar we met jong
en oud (waarvan veel gezinnen) natuuractiviteiten gaan doen.
Eerste Pinksterdag (24 mei) in park
Transwijk in Kanaleneiland is het IVN de
hoofdorganisator van het natuurfestijn
Fête de la Nature (het feest van de natuur). Naast het scheppen in de paddenpoel, kan je met een buddy geblinddoekt
het blote-voetenpad lopen. Verder kan je
kruiden uit de moestuin plukken en hier
pesto en kruidenboter van maken en ook
je mini pizza in de leemoven bakken. Dit
laatste o.l.v. de Kinderkooktuin. We gaan
ook gezamenlijk picknicken en onze eetwaar met elkaar delen. Iedereen moet zelf
een bord, bestek en beker meenemen.
Je kan zelf meedoen natuurlijk, maar we
hebben ook nog hulp nodig. Wie van de
IVN-ers zou willen helpen?
Het tweede evenement is het IVN natuuretmaal bij boerderij Vredegoed (18/19
juli) met allemaal leuke natuuractiviteiten
en overnachting in hangmat of op strobalen! Hierover in de volgende Bres meer.
Het derde evenement is IVN Scharelkids
activiteiten tijdens de Natuurwerkdag bij
fort Ruigenhoek op zaterdag 7 november. Wie doet er mee?
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Zondag 18 januari, van 14.00 – 15.30 uur
Landelijke vogeltelling in het Griftpark
Het IVN neemt samen met Griftsteede
deel aan de Nationale tuinvogeltelling.
Kom je ook vogels kijken en tellen? Al
tien jaar lang bezet de huismus bij de
telling de eerste plaats. Maar er zijn
kapers op de kust, zoals de merel, de
koolmees, de spreeuw, de pimpelmees
en de vink. De vogels worden geteld
na een Wintervogelwandeling. Deze
natuuractiviteit is geschikt voor volwassenen en kinderen. Het aantal vogels
geven we door aan www.tuinvogeltelling.nl.Tip: neem een verrekijker mee!
Startpunt: Stadsboerderij Griftsteede,
Van Swindenstraat 129 in Utrecht.
Vrijdag 6 februari, aanvang 20.00 uur
Uilenexcursie in Haarzuilens
In het park van Kasteel De Haar huizen
bosuilen. In deze tijd van het jaar is de
balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en
valt er te genieten van de geluiden die
de uilen onderling maken om hun eigen
territorium te beschermen. Er wordt gestart met een uilenlezing waarna het park
wordt ingegaan om de uilen te spotten
en te horen. Ook leuk voor kinderen
om mee te maken. Wanneer mogelijk
wordt er ook door een telescoop naar
de sterren gekeken. Er is plaats voor
60 deelnemers, aanmelden is daarom
noodzakelijk, bij voorkeur via http://ivn.nl/
afdeling/vecht-en-plassengebied.
Startpunt: Emmaus gebouw, Eikstraat
14, Haarzuilens, auto’s parkeren bij de
Vier Balken, Brinkstraat 3.
Zondag 15 februari, aanvang 14.00 uur
Opening Commelinhof
Door de liefhebberij van de vroegere
eigenaren is het park van Vechtenstein
net als veel buitenplaatsen rijk aan stinzenplanten. Stinzenplanten zijn bol- en
knolgewassen die bloeien voordat de

bladeren aan de bomen komen en die
bij landhuizen stonden. Het voorjaar is
dan ook de juiste tijd voor een bezoek
aan de Commelinhof, welke deel uit
maakt van Vechtenstein. In de Commelinhof zijn tientallen soorten planten
samengebracht, waar onze gidsen u
veel over kunnen vertellen.
De Commelinhof ligt aan de noordwest
kant van het park, achter de kinderboerderij en is te bereiken via de Vechtensteinlaan in Maarssen.

Vrijdag 20 maart, aanvang 9.30 uur
Zonsverduistering
Op 20 maart is het nieuwe maan. De
nieuwe maan kunnen we normaal
gesproken niet zien. Vanochtend is dat
anders. De nieuwe maan staat voor de
zon en dus is er een grote zonsverduistering, een eclips, te zien. Van 09.30 tot
11.50 uur kijken we naar deze zonsverduistering met ter plekke te kopen
speciale brillen.
Startpunt: Fort Maarsseveen, Herenweg 3, Maarssen (www.c-fordt.nl).
Vrijdag 20 maart, aanvang 20.00 uur
Sterrenavond Fort Maarsseveen
Boven op het fort (www.c-fordt.nl) kan
je prachtig naar de sterrenkijken.
’s Avonds is er geen maan; maar we
kunnen wel de grootste planeet van het
zonnestelsel "Jupiter" met zijn maantjes in de telescoop bekijken en ook de
fameuze avondster "Venus". Geen ster,
maar een planeet; met schijngestalten
zoals we die van de maan kennen.
Verder staan onder meer de markante
sterrenbeelden Orion, Tweelingen en
Andromeda hoog aan de avondhemel
en we laten u daarin dubbelsterren,
verre sterrenstelsels en gasnevels zien.
We leren u ook hoe u de poolster kunt
vinden. Alles wordt aangekleed met
sagen en legenden rond de sterren-

Voor alle excursies kunt u zich aanmelden via http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied

beelden die zichtbaar zijn. Mocht het
bewolkt zijn dan is er een vervangend
programma met onder andere een
planetariumshow. Het is een leerzame
avond voor jong en oud.
Wel vooraf opgeven via onze site http://
ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied.
Startpunt: Fort Maarsseveen, Herenweg 3, Maarssen.

Zondag 29 maart, aanvang 14.00uur
Stinzenplanten van Amelisweerd
Amelisweerd is de meest bezochte
buitenplaats van Utrecht. Veel van de
bezoekers weten niet dat er rond Klein
Amelisweerd een grote verscheidenheid
aan stinzenplanten staat. Stinzenplanten zijn bol- en knolgewassen die bloeien voordat de bladeren aan de bomen
komen en die bij landhuizen stonden.
Denk daarbij aan soorten als: Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Krokussen,
Hyacinten, Bosanemonen, enz.
Startpunt: Bezoekerscentrum
Amelisweerd, Koningslaan 11a,
3981 HD Bunnik
.
Zondag 19 april, aanvang 14.00 uur
Bollen- en knollentocht Nijenrode
Tijdens de excursie in het park van
kasteel Nijenrode gaat de aandacht
vooral uit naar de bosplanten die in het
vroege voorjaar bloeien. Het park is
beroemd om zijn grote verscheidenheid
aan stinzenplanten zoals Knikkende
vogelmelk, Holwortel, Voorjaars-helmbloem, Vingerhelmbloem, Aronskelk,
Oosterse Sterhyacint, Maagdenpalm,
Alpenbes, Bosanemoon, Dichtersnarcis, Bostulp, enz. Wat er op een bepaald moment te zien is, is afhankelijk
van het weer. Voor kinderen is er een
aparte bollen- en knollentocht met het
wortelvrouwtje (zonder ouders).
Startpunt: poortgebouw kasteel Nijenrode, Straatweg 25 Breukelen.

Zondag 26 april, aanvang 14.00 uur
Vroege voorjaarsbloeiers in Bloeyendael
Het natuurpark Bloeyendael is aangelegd op een buiten uit de 17e eeuw.
Er is een heemtuin, er zijn waterpartijen en een wildakker. Er worden bijen
gehouden. Er staan elzen en wilgen en
stinzenplanten. Er wordt een spannende
natuurtocht gehouden langs al vroege
voorjaarsbloeiers (de stinzenplanten).
Startpunt: Natuurpark Bloeyendael,
ingang Archimedeslaan, Utrecht.
Zondag 24 mei, aanvang 11.30 uur
‘Fête de la Nature’ festijn in Park Transwijk
Fête de la Nature, het feest van de
natuur vindt plaats op eerste Pinksterdag van 11.30 uur tot 15.00 uur. Met
allerlei natuur-workshops en activiteiten voor jong en oud, zoals eten uit
de natuur, een kindernatuurtocht, een
blote voetenpad, eco-tuinieren, het
IVN kraampje, een natuur-hagenpreek,
mogelijk een buitenorkest en koortje en
natuurlijk de gezamenlijke picknick om
zo samen de natuur te vieren! Minimale
bijdrage: €1,- Zie ook www.fetedelanature.nl . Kom met de fiets, anders
parkeren op b.v. de Lomanlaan.
Startpunt: naast stadboerederij
Eilandsteede in Park Transwijk,
Vreugdenhillaan 31 Utrecht.
Zondag 31 mei, aanvang 14.00 uur
Excursie Polderreservaat Kockengen
Tijdens de natuurtocht door dit polderreservaat speuren we naar orchideeën,
broedende zwarte sterns, kikkers, padden en ringslangen. Verder onderzoeken we de kwaliteit van het water door
met een schepnet kleine waterbeestjes
te vangen. Deze natuuractiviteit is een
samenwerking van het IVN en de Natuurgroep Kockengen.
Startpunt: Kockengen, Polderreservaat,
Dreef / begraafplaats.
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Zaterdag 13 juni, aanvang 14.00 uur
Watersafari Maarsseveenseplas
Tijdens deze Watersafari op de Landelijke IVN Slootjesdag wordt er met
schepnetten waterbeestjes gevangen,
onder de loep genomen en op naam
gebracht. Naar aanleiding van de
vangst wordt de waterkwaliteit bepaald.
Wanneer de weersomstandigheden het
toelaten wordt er gesnorkeld om het
mooie onderwaterleven van vissen en
waterplanten te bekijken.
Startpunt: Naast InnStyle, rechts van de
hoofdingang van de Maarsseveenseplas, Herenweg 33, 3602 AN Maarssen.
Zondag 21 juni, 20.00 uur
Stadssafari binnenstad Utrecht
Tijdens deze midzomernacht-natuurexcursie door de binnenstad van Utrecht
ontkom je niet aan de geschiedenis
van de stad. We komen de bijzondere
bomen van het Zocherpark, varens,
muurplanten en stadsvogels tegen.
Uiteraard zijn dat niet de enige planten
en dieren in de stad. Op plekken waar
je het niet verwacht wint de natuur het
van de stenen. Aan het eind van de
avond wordt er (met de liefhebbers)
een toost uitgebracht op de zomer.
Startpunt: Pausdam, Utrecht, Zie www.
IVN.nl.
Zaterdag op Zondag 18 op 19 juli, 13.00 uur
IVN Natuur etmaal op boerderij Vredegoed
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.

Vrijdag 28 augustus, 19.30 uur
Vleermuizen, lezing en excursie
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: Maarssenbroek, MEC Reigerskamp 197, Maarssen.
Zondag 6 september, 14.00 uur		
Herinrichting Bethunepolder
In een landinrichtingsplan is de
Bethunepolder begrensd als (toekomstig) natuurgebied. In opdracht van
de Landinrichting zijn op vrijwillige
basis agrarische gronden aangekocht
door Bureau Beheer Landbouwgronden (onderdeel van Dienst Landelijk
Gebied). De aangekochte gronden aan
de zuidzijde van de polder worden/zijn
overgedragen aan Waternet (voormalig
Waterleidingbedrijf Amsterdam) en verworven gronden aan de noordzijde van
de polder aan Staatsbosbeheer. Deze
organisaties zullen de (te ontwikkelen)
natuur in de polder gaan beheren in
samenspraak met de twee blijvende
agrariërs in de polder. Eens kijken wat
er is veranderd en hoe het met de bedoelde natuurontwikkeling staat.
Startpunt: Fort Maarsseveen Herenweg
3, Maarssen (www.c-fordt.nl).
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Zondag 27 september, 14.00 uur
Paddenstoelen in Gunterstein
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 Ridderhofstad Gunterstein.
Het park van Gunterstein staat hoog
aangeschreven waar het gaat om het
aantal en de verscheidenheid aan soorten paddenstoelen. Uiteraard is er ook
oog voor andere herfstverschijnselen.
Startpunt: Gunterstein, (Achter)Ingang
Scheendijk te Breukelen, parkeren
in het dorp en dan wandelen naar de
Scheendijk.
Zondag 18 oktober, 14.00 uur
Heksenkringtocht op 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.
Zaterdag 24 oktober, 20.00 uur
Nacht van de Nacht in Breukelen
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: Boom en Bosch (dependance gemeentehuis) Markt 13, Breukelen.
Zondag 1 november, 14.00 uur
Paddenstoelen in Goudestein
Het is best moeilijk om te bepalen welke
paddenstoel je bent tegengekomen. Bij
het bepalen om welke paddenstoel het
gaat, gebruiken we geen chemische
stoffen of microscopen zoals de specialisten dat doen. We gebruiken onze
zintuigen, al dan niet geholpen door een
loep of een spiegeltje om te bepalen
welke “determinatiekenmerken” de paddenstoel die we zien heeft. Het park van
deze buitenplaats is tevens een prima
plaats om te genieten van de Franse
tuinstijl en de Engelse landschapsstijl
met de kronkelpaadjes en waterpartijen.
Startpunt: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen.
Zaterdag 7 november, 14.00 uur
Natuurwerkdag & Scharrelkids
activiteiten
Omschrijving: De Natuurwerkdag is
een landelijk evenement dat door diverse natuur- en milieuorganisaties wordt
georganiseerd. Jong en oud kunnen
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.
Startpunt: Fort Ruigenhoek, Ruigenhoeksedijk Utrecht.

Voor alle excursies kunt u zich aanmelden via http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied

Nattigheid
Als ouder wil je niets liever dan dat je
kinderen plezier hebben. Hartstikke
leuk zo’n kindje dat met een grote lach
op het gezicht in een plas springt. En
toch hoor je de ouders dan steevast
roepen: “Nee, niet doen! Je wordt nat!”.
Waarom toch? Waarom bederven wij
dat plezier? Waarom doen we zelf niet
mee? “Je wordt nat!” Ja, nou en? Daar
hebben we toch de handdoek en droge
sokken voor uitgevonden?
Heeft u wel eens goed gekeken wat er
gebeurt als je in een plas springt? Heel
even sta je dan op de grond terwijl het
water in grote snelheid van je voeten af
beweegt. Let ook even op het geluid:
SPLASHHH! Droge voeten omringd
door een muur van water. Maar dat moment is van korte duur, vrij snel daarna
komt het water weer terug naar je voeten stromen en sta je tot je enkels in
het water. Waar zijn je voeten nou? Dat
voel je al vrij snel: die worden nat.
En daar ligt het verschil tussen een
kind en een volwassene: een kind
trekt zich daar niets van aan en gaat,
schijnbaar zonder het te merken, door
met waar het mee bezig is. Natter dan
nat kan toch niet. Als je in een regelmatig tempo in de plas stampt, maak
je hele mooie kringen die steeds groter
worden. Dat ziet er mooi uit en je kan
de omstanders meteen uitleggen dat
de onzichtbare geluidsgolven plons,
plons, plons zich precies zo gedragen.
Nog leuker is het om de omstanders bij
het spel te betrekken en heel hard in
de plas te springen zodat de spetters
tegen hun benen komen. Wie weet
doen ze mee... Maar een volwassene

schiet meteen in een negatieve bui:
het gezicht betrekt en niet zelden gaan
natte patta’s (straattaal voor schoenen)
vergezeld van stevige taal. “Niet doen!
Kom uit die plas!”.
Het lijkt er op dat volwassenen een
hekel hebben aan nattigheid. Als de
weersvoorspelling luidt 90% kans op
regen dan is de dag al verpest. En dat
is jammer. Helemaal als je bedenkt
dat wij, natuurliefhebbers er juist van
zouden moeten houden. Want het
weer is immers de enige echte natuur
die wij nog hebben (niet door de mens
gewijzigde omgeving of omstandigheid). Hoewel, wij hebben de regen in
gecultiveerde vorm wel degelijk naar
binnen gehaald. Als wij maar de controle hebben over begin, eind en temperatuur van de vallende drupples dan
kunnen we eigenlijk niet meer zonder
onze douche.
Misschien zou het schelen als we ons
in de regen hetzelfde zouden gedragen
als onder onze douche? Dus de volgende keer als het regent: naar buiten!
Verder zit toch iedereen binnen dus het
is lekker rustig. Tenzij iedereen nu naar
mij luistert. Doe je kleren uit (misschien
niet alles) en zingen!
De polderwachter

Wat voor weer vandaag?
Scheutig weer
In het hersftnummer van De Bres hebben we het gehad over de vroege verkleuring van herfstbladeren. Nu doen
we het omgekeerde. Wanneer begint
het groeiseizoen? Het is nu nog winter
en als het flink koud is zijn er altijd
mensen die verlangend naar het voorjaar uitkijken, terwijl voor ijsliefhebbers
de winter niet lang genoeg kan duren.
Dat roept de vraag wanneer de planten
weer gaan uitbotten. Dat is voor elke
boom, struik of kruid weer anders. Ha,
een open deur zegt u! Maar wacht
even: hoe komt het dan dat bijvoorbeeld verschillende bomen en struiken
op andere momenten beginnen met
uitbotten? Laten we eens kijken.
In de flora natuur bestaat een rustperiode bestaat uit twee hoofdfasen, waarvan de eerste al in de nazomer begint
en de laatste eindigt in de winter. De
eerste fase begint als een struik of
boom stopt met groeien; de eindknoppen sluiten af. Deze fase gaat geleidelijk over in de winterrust, die pas wordt
opgeheven na een bepaalde hoeveelheid kou. De meeste planten in ons
klimaat hebben een bepaalde vorm van
winterrust nodig en die treedt in nadat
bij bijvoorbeeld de bomen ontdaan zijn
van blad. Komt de temperatuur onder
de 10°C uit dan stokt de sapstroom.
De sapstroom gaat pas weer lopen
als deze weer boven de 10°C uitkomt.
Waarom niet gelijk als de temperatuur
weer boven het vriespunt uitkomt?
De range van 0°C tot 10°C is een ingebouwde veiligheidsklep. Ook in
zachte winters liggen de temperaturen
doorgaans onder de 10°C. Als het toch
weer gaat vriezen, bevriest ook niet

tegelijk de gehele boomstam. Zo voorkomt de boom
dat een sap gevulde stam
barst tijdens een strengere
vorstperiode na wat zachter
weer. Die 10°C geldt natuurlijk ook weer niet voor alle
planten. Voor braam en
framboos is bijvoorbeeld
7°C al voldoende. En dat is
mooi. Als de temperatuur
wat verder stijgt dan begint
de plant te bloeien als bij
ongeveer 10°C ook bijen en
hommels actief worden.
Bollen en knollen beginnen
nog eerder te bloeien. Tenzij de
vorst erg diep in de grond zit
maken deze planten gebruik van
de warmte die in grond onder een
sneeuwdek aanwezig is. Bovendien
zijn bollen en knollen rijk aan suikers
die voorkomen dat deze bevriezen. Bij
het toenemen van
de daglengte kunnen sommige bolgewassen al bloeien terwijl het nog
vriest, gebruik makend van de voedselreserve in de bol of knol. En op
een mooie winterse niet te koude
zonnige dag is er vaak altijd wel een
bij, hommel of zelfs vlinder die het erop
waagt.

Voor boer en tuinder zijn de trickers
voor het uitlopen van hun gewassen
van cruciaal belang. Voor het uitrijden
van stikstof bemesting voor graslanden
wordt dit zelfs berekend. Alle positieve
etmaal temperaturen vanaf 1 januari
worden opgeteld en als de waarde rond
de 200 uitkomt begint het gras te groeien en kan er bemest worden. Sommige
natuurkalenders hanteren een temperatuursom die begint bij 1 februari.
Daarbij wordt aangenomen dat de
bijdrage van januari marginaal is. Met
het zachter worden van de winters gaat
dat zo langzamerhand ook niet meer
op.Het loont de moeite om elke dag de
gemiddelde temperatuur te noteren van
een KNMI weerstation bij u in de buurt

en ook de datum op te schrijven
bij welke temperatuur een bepaalde
plant begint uit te lopen of te
bloeien. Na een reeks van jaren heeft u
zo uw eigen leerzame logboek voor de
zogeheten temperatuursom van uitlopende of bloeiende bomen, struiken en
kruiden in uw omgeving.
Ton Lindemann

jaar verslag 2014
Voorwoord
Het bestuur van de IVN-afdeling Vecht en
Plassengebied biedt u hierbij het jaarverslag over 2014 aan. Naast een terugblik op
het afgelopen jaar kijken we vooruit naar
het jaar 2015.
De missie van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is : het vergroten van de betrokkenheid van mensen
bij de natuur en het milieu, gericht op een
duurzame samenleving. Om deze missie
te realiseren stelt het IVN zich ten doel bij
haar leden en –in bredere zin- het publiek,
betrokkenheid bij natuur en milieu te wekken, in stand te houden en te bevorderen.
De IVN-afdeling Vecht en Plassengebied
beoogt dit doel binnen haar werkgebied
te bereiken door middel van een scala aan
publieksgerichte activiteiten, cursussen en
door het geven van informatie.
Door het organiseren van natuur- en milieu-educatieve activiteiten onderscheiden
wij ons van andere natuur- en milieuorganisaties die actief zijn in onze regio. Deze
regio omvat de gemeente Utrecht, waaronder Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten,
en de gemeente Stichtse Vecht.
De verslagen van de verschillende werkgroepen vormen de kern van dit jaarverslag. Deze verslagen tonen aan dat de
afdeling beschikt over actieve leden die
gezamenlijk een uitgebreid aanbod verzorgen en over een achterban die hen daarbij
ondersteunt.
Ook in het afgelopen jaar hebben we weer
vele mooie natuurmomenten met elkaar
kunnen delen. Er zijn weer veel excursies

aangeboden en deze werden over het algemeen goed bezocht.
Het jaar begon met de traditionele Nieuwjaarsreceptie op de Museumboerderij van
onze voorzitter. De leden kregen een door
een van de cursisten van de Natuurgidsencursus samengestelde agenda over 2014
aangeboden met foto’s van de Haarrijnse Plas.
De nascholing van onze gidsen heeft ook
het afgelopen jaar aandacht gehad. In
maart is er door de vogelwerkgroep een
excursie bij de Oostvaardersplassen georganiseerd en in september heeft een kleine
groep enthousiaste vogelaars een reis naar
Zweden ondernomen.
Op de thema-avond in mei is er door
een van onze leden een lezing gegeven
over dassen en in oktober is er een avond
verzorgd door Staatsbosbeheer over het
waterbeheer in de Molenpolder.
Onze jaarlijkse J.P.Thijssedag in september
hebben we doorgebracht bij het Milieu
Educatief Centrum in Maarssenbroek en
we hebben gezamenlijk gegeten van wat de
natuur zoal te bieden heeft.
Een van onze leden heeft voor een kleine groep
belangstellenden een rondleiding georganiseerd
bij het KNMI in De Bilt, zeer interessant!
Het jaarlijkse natuurontbijt hebben we dit
jaar omgezet in een natuurbrunch tijdens
de door onze afdeling georganiseerde Dag
van Vechtenstein in het gelijknamige park.
Daarna waren er rondleidingen door het
park en een bezoek aan de Commelinhof.
Onze afdeling zet zich actief in voor het
organiseren van cursussen en workshops
voor Scharrelkids.

Het in het beleidsplan genoemde voornemen om meer samen te werken met andere
natuurorganisaties in de regio begint steeds
meer vorm te krijgen, oa met de Vogelwerkgroep Utrecht, de Vrienden van Amelisweerd,
het RAVON, de Vleermuizenwerkgroep
Utrecht en de KNNV afdeling Utrecht.
Samen met deze laatste afdeling is in oktober
een avond over roofvogels georganiseerd in het
Griftpark. Deze avond wordt in het voorjaar
gevolgd door een drietal excursies. Daarna zal
deze samenwerking voortgezet worden.
Ons verenigingsblad De Bres verschijnt nu
ook digitaal.
Onze website, die is ingebed in de vernieuwde
landelijke website, is voorzien van actuele informatie. (www.inv.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied). Ons excursieaanbod staat hier
vermeld en men kan zich hier ook aanmelden
voor de excursies. Een omschrijving van de
verschillende werkgroepen met vermelding
van de contactpersoon is inmiddels ook op de
website te vinden. In 2015 willen we daar de
omschrijvingen van de verschillende natuurgebieden in onze regio aan toevoegen.
Naast dit jaarverslag staan op de website ons

Beleidsplan en het Huishoudelijk Reglement.
Er wordt door de afdeling verschillende
cursussen aangeboden: de natuurcursus in
het voorjaar en in het najaar en de cursus
stadsnatuur in Utrecht.
Er zijn plannen om in 2016 weer een Natuurgidsencursus aan te bieden. Dit jaar worden
de voorbereidingen hiervoor getroffen.
De stinzenplantentuin De Commelinhof
in park Vechtenstein wordt door een aantal
leden van onze afdeling beheerd en wordt
goed bezocht. Er zijn plannen in een vergevorderd stadium om deze tuin uit te breiden
met een deel van het ernaast gelegen park.
Ons huidige beleidsplan beslaat de periode
van 2010-2015 en zal in het voorjaar worden
vernieuwd. Een voorstel voor een nieuw
beleidsplan 2015-2020 wordt aan de ALV in
maart aan de leden voorgelegd.
Met dit jaarverslag wil het bestuur leden en
belangstellenden informeren over de activiteiten van onze afdeling. Een afdeling die
louter uit vrijwilligers bestaat en het dus moet
hebben van enthousiaste mensen met een
hart voor natuur en milieu.

*Belangrijke mededeling:
Bestuurswerk is van groot belang voor een vereniging en daarnaast leuk
om te doen. Van het huidige bestuur loopt van de voorzitter en
twee algemene bestuursleden de termijn af.
We nodigen jullie van harte uit om je aan te melden als bestuurslid en mee
te bouwen aan onze vereniging. Op de ALV zal bekend gemaakt worden
wie zich aangeboden hebben en zal hierover gestemd worden.
Aanmelden graag vóór 11 maart bij Illy Poley, email; ipoley@ziggo.nl
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Samenstelling werkgroepen en gidsen

Het Bestuur

ring om het contact tussen de werkgroepen
en het bestuur te versterken.

Samenstelling werkgroepen en gidsen

Het afgelopen jaar is de bestuurssamenstelling ongewijzigd gebleven en als volgt
samengesteld:
Bert van der Tol, voorzitter
Illy Poley, secretaris
Hanneke Boom, penningmeester
Marloes van der Beek, bestuurslid
Harm Dotinga, bestuurslid
Jaap Stavenuiter, bestuurslid
De ledenadministratie wordt verzorgd door
Tineke van Schooten.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar besloten geld uit het ‘De Winterfonds’ beschikbaar te stellen voor: De Commelinhof,
Vleermuiskasten en de Dag van Vechtenstein.

Contact tussen het bestuur en de werkgroepen:

De bestuurstermijn van een drietal leden
van het bestuur loopt dit jaar af. De functie
van voorzitter en een tweetal algemene
leden komt beschikbaar.
Het bestuur heeft in 2014 6 keer vergaderd
en wel op de volgende data: 3 februari,
31 maart, 2 juni, 8 september, 27 oktober
en op 15 december.
Naast de bestuursvergaderingen zorgt het
bestuur jaarlijks voor de activiteitenthemavergaderingen in het voorjaar en
najaar ter nascholing van onze gidsen.
Ook het afgelopen jaar hebben we bekeken
aan welk onderdeel van het beleidsplan
we extra aandacht willen schenken. We
hebben de samenwerking met andere natuurorganisaties versterkt. Een afvaardiging
van de KNNV, afdeling Utrecht heeft in het
begin van het jaar een bestuursvergadering
bijgewoond en hier zijn plannen gemaakt
voor gezamenlijke activiteiten.
Het bestuur heeft regelmatig een vertegenwoordiger van de verschillende werkgroepen uitgenodigd op een bestuursvergade-

De contributie is dit jaar vastgesteld op
€ 24,- per jaar en de automatische incasso
zal dit jaar voor het eerst verzorgd worden
door het landelijk bureau van het IVN.
In het voorjaar is er de Algemene Leden
Vergadering voor alle leden van de afdeling. Op de gidsenvergadering in het najaar
wordt het excursieschema voor het komende jaar besproken en vastgelegd. In het
begin van het jaar worden deze excursies
op een door de afdeling uitgegeven folder
vermeld.
Een groot aantal werkgroepen organiseert
eigen excursies en/of biedt hun expertise
aan bij andere excursies.
Een greep uit de aandachtspunten voor
2015:
• Nieuw beleidsplan 2015-2020
• Contact met de verschillende
werkgroepen
• Contact met andere natuurorgansiaties in
de regio onderhouden
• Ledenwerving
• Evaluatie van de excursies
• Gebiedsbeschrijvingen op de website
plaatsen
• Organiseren van thema- en activiteiten
vergaderingen

Werkgroep			 contactpersoon		contactpersoon 			
werkgroep		 bestuur
Natuurcursus			
Bernadet Sijmons		
Marloes van der Beek
Werkgroep excursies		
Dries Klooster		
Jaap Stavenuiter
Werkgroep PR			
Marloes van der Beek
Marloes van der Beek
De Bres				
Jan van Schooten		
Jaap Stavenuiter
Internet werkgroep		
Harm Dotinga		
Harm Dotinga
Werkgroep Bijscholing		
Marijke Zoetelief		
Hanneke Boom
Jeugdwerkgroep			
Marijke Zoetelief		
Bert van der Tol
Vleermuizenwerkgroep		
Harrie Pelgrim		
Illy Poley
Waterwerkgroep			Marijke Zoetelief		Illy Poley
Werkgroep IVN winkel		
Tineke van Schooten
Marloes van der Beek
Commelinhof			Erik Broeke		Illy Poley
Werkgroep Utrecht		
Dirk-Jan Boerwinkel
Harm Dotinga
Paddenstoelenwerkgroep		
Hanni Meulemans
Jaap Stavenuiter
Werkgroep wandelingen		
Reint Dragt		
Jaap Stavenuiter
Vogelwerkgroep			Hanneke Boom		Hanneke Boom
In 2014 zijn de werkgroepen PR, IVN Winkel, De Bres en Internet samengevoegd tot een
nieuwe werkgroep Communicatie. Deze overkoepelende werkgroep wordt aangestuurd
door Marloes van der Beek en Harm Dotinga.

Werkgroepen
Natuurcursus			
Inez Kollaard, Edith Meijer, Bernadet Sijmons
Excursies/ activiteiten		
Marijke Zoetelief, Dries Klooster
PR werkgroep			
Marloes van der Beek, Jan van Schooten
De Bres				
Jan van Schooten, Jaap Stavenuiter, Bertie Klomp,
				Tineke van Schooten
Internet Werkgroep		
Lolke Stelwagen, Harm Dotinga, William van Male
IVN Winkel			
Tineke van Schooten, Hanneke Boom, Niek Albers
Bijscholing			
Lolke Stelwagen, Willemien Valewink, Marijke Zoetelief
Jeugdwerkgroep			
Marijke Zoetelief, Edith Meijer, Lia Rademaker,
				
Friedi de Jong, Bernadet Sijmons, Kees Vollering,		
			
Hennie Suidman, André Roeffen, Iemy Brand
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Vleermuizenwerkgroep		
Harrie Pelgrim, Lolke Stelwagen, Erik Broeke,
				
Marijke Zoetelief, Wieneke Huls, Ton Lindemann,
				Adrie Oosterveen
Waterwerkgroep			
Niek Albers, Ton Lindemann, Illy Poley,
				
Kees Vollering, Marijke Zoetelief, Lolke Stelwagen
Commelinhof			
Vaste hof-lieden: Erik Broeke, Pien Jansen, Bernadet
				
Sijmons, Jan van Schooten, Marijke Zoetelief,
				Minke Schröder, Reint Dragt
				
Extra rondleiders: Edith Meijer, Friedi de Jong,
				
Illy Poley, Lia Rademaker
Paddenstoelen			
Willemien Valewink, Hanni Meulemans,
				
Hennie Suidman, Harrie Pelgrim, Jaap Stavenuiter,
				
Christien Hidding, Klaas Koornwinder, Titia Kan,
				Yvonne Mathot
Wandelingen			
Joke en Reint Dragt, Dirk Quaak,
				
Sjaak en Gerrie Gondelach,
				
Jan Maasen, Illy Poley,
				
Jaap Stavenuiter, Jose Stortelder,
				
Lolke en Petra Stelwagen, Willemien Valewink,
				
Minke Schröder, Friedi de Jong, Carolien vd Heide
Werkgroep Utrecht		
Lisa Veneberg, Emmy Mudde, Titia Kan- Boot,
				
Dirk-Jan Boerwinkel, Christien
				
Hidding, Sim Visser, Janine Mariën
Vogelwerkgroep			Lolke Stelwagen
J.P. Thijssedag			
Hanneke Boom, Hennie Suidman, Bert van der Tol,
				Edith Meijer

IVN natuurgidsen

Niek Albers, Wim Baas, Marloes van der Beek, Marisol Beltman, Marcel Blekendaal,
Arwin den Boer, Hanneke Boom, Erik Broeke, Harm Dotinga, Reint Dragt, Laurens
Drogendijk, Dirk van der Est, Jan Gondelach, Paul van Gulik, Christien Hidding, Ank
de Hoop, Pien Jansen, Friedi de Jong, Titia Kan-Boot, Ingrid Kat, Inez Kollaard, Klaas
Koornwinder, Harm-Jaap Kroeze, Ton Lindemann, Janine Mariën, Yvonne Mathot,
Edith Meijer, Hanni Meulemans, Adrie Oosterveen, Harrie Pelgrim, Illy Poley, Lia
Rademaker, Terenia de Reus, André Roeffen, Bernadet Sijmons, Jan van Schooten,
Jaap Stavenuiter, Lolke Stelwagen, Harry Straathof, Hennie Suidman, Bert van der Tol,
Willemien Valewink, Kees Vollering, Henk Verver, Sim Visser, Paul Vlaanderen, Kees
Vollering, Peter van Wieringen, Evert van Zijtveld en Marijke Zoetelief

Financieel jaarverslag 2014
Inleiding

We hebben op het gebied van financiën
een goed jaar achter de rug. Er zijn mooie
dingen gedaan met het geld wat ons ter
beschikking stond.
Vorig jaar bleek dat er meer geld uit ging
dan er binnenkwam. Dat is dit jaar niet het
geval. Dank zij contributieverhoging en
goed op de uitgaven letten zijn de uitgaven
en inkomsten goed in balans. Een belangrijke besparingspost is gerealiseerd doordat
veel mensen de Bres nu digitaal lezen in
plaats van op papier.
F. de Winterfonds
We hebben een aantal projecten kunnen
financieren met het geld vanuit het F. de
Winterfonds en dat gaan we ook in 2015
weer doen. In 2014 is geld besteed aan de
aanschaf van nieuwe vleermuiskasten en er
is een bedrag toegewezen aan de stinzenplantentuin de Commelinhof. De Commelinhof heeft grootse plannen om te gaan
herinrichten. Het toegewezen geld van
afgelopen jaar is niet uitgegeven en wordt
hiervoor gereserveerd. Ook in 2015 hebben
ze uit het F. de Winterfonds voor dit project
geld toegewezen gekregen. Daarnaast is in
2015 geld toegewezen aan een workshopdag voor gidsen en aan een advertentieserie
in een plaatselijk blad.
Contributie
Vrijwel alle contributie is dit jaar geïnd.
Het contributiebedrag wat door ons
gevraagd werd aan de leden lag lager dan

het bedrag dat door IVN Landelijk wordt
geadviseerd. Tegenwoordig melden steeds
meer leden zich aan bij IVN Landelijk en
zij betaalden de hogere contributie, namelijk € 24.
In de Algemene Ledenvergadering is
uitgesproken dat het wenselijk is om voor
alle leden een zelfde contributiebedrag te
vragen. Daarom is besloten stapsgewijs
naar de hogere contributie van € 24 te
gaan. Komend jaar zal de laatste stap van
de contributieverhoging worden gezet. De
contributie gaat van €20 in 2014 naar €24
in 2015.
In 2015 zal de contributie van leden die
met automatische incasso betalen worden
geïnd door IVN Landelijk. Dit is om onze
afdeling administratief te ontlasten. De
hoop is dat steeds meer mensen met automatische incasso gaan betalen. De leden die
nog niet met automatische incasso betalen
moeten de contributie nog steeds overmaken naar IVN Vecht en Plassengebied.
Nieuwe leden melden zich aan via IVN
Landelijk en gaan automatisch via hen
betalen.
Contributieafdracht aan IVN landelijk
Contributie lid 			
€ 8,65
Contributie huisgenootlid		
€ 1,25
Donatie				
€ 0,00
Bijdrage IVN voor landelijk lid
€ 0,00
(betaalt zelf aan IVN € 24)
Ereleden				
€ 0,00
Betaling aan de afdeling voor landelijk
betalende leden			
€ 12,00
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Resultaten rekening

Banksaldi

Vergelijking van het saldo van de bankrekeningen 2012 / 2013/ 2014 is als volgt:
2012 totaal saldo van de bankrekeningen: € 22.754,28
2013 totaal saldo van de bankrekeningen: € 23.949,94
2014 totaal saldo van de bankrekeningen: € 24.090,84

		
		
Omschrijving

Financiële overzichten van 31-12-2014
Balans
		
		
2013			
PostNr. Omschrijving
Debet
Credit		
500
Kapitaal
		
€ 23.354,97
520
Reserves
			
1110
ASN spaar rekening € 22.500,00
1120
Giro		
€ 1.049,94
1160
Spaarrekening
€
400,00
1200
Debiteuren
€
80,00
3000
Voorraad goederen €
73,27 		
<< winst >>
TOTAAL		

		
€ 24.023.21

€

2014
Debet
€ 22.880,89
€ 1.079,36
€ 130,59
€ 2.982,22

668,24

€ 24.023.21

Credit
€ 22.754,28
€
668,24

€ 3.730,54
€ 27.153,06

€ 27.153,06

F. de Winterfonds
2013			
saldo
uitgaven
Restant van donatie
€ 20.000,00
Uitgaven 2013
€ 0,00
(ontvangen 2011 €22.500)
2014		
Restant donatie		
€ 20.000,00
Vleermuiskasten
€ 255,21
			
Vechtensteindag
€ 158,83
							
			
Toegezegd voor Commelinhof

€ 414,04
€ 500,00
€ 914,04

2015		
Restant donatie		
€ 19.085,96
			
Advertentie reeks
€ 250,00
			
Workshopdag voor gidsen € 250,00
			
Commelinhof
€ 500,00
								
€ 1.000,00

Werkelijk
2013 2013
Debet Credit

Cursuskosten
1.376
Sprekers/docenten
279
Zaalhuur (alg verg)
1.425
Reclamekosten
644
Advertentiekosten
968
Representatiekosten
44
Onkosten vrijwilliger
135
Kosten activiteiten
155
Verenigingsactiviteiten
150
Kantoorartikelen
142
Administratiekosten
325
Bres
4.488
Bankkosten
132
Overige bestuurskosten 1.417
Overige algemene kosten 1.172
Bijzondere baten & lasten 1.023
Inkoop winkeltje
1.248
Ontvangen contributies
Ontvangen subsidies
Ontvangen donaties
Opbrengst Winkeltje
Collectebus activiteiten
Cursusgelden
Prijsverschillen
verkoop 			
Rente opbrengsten
banken 			
Voorraadverschillen
<< Winst >>
TOTAAL

Begroot
2014 2014
Debet Credit
1.350
400
400

		
650
550
450
2.200

4.239
622
3.859
1.307
475
3.243

500
1.100

Begroot
2015 2015
Debet Credit

703
148
1.248
532
155
150
116
755
89

700
200
1.245
500
400

682
1.994
64
22
649
200

450
1.800
65
25
650
40
1.000

3.862
566

375
750
240

3.107
566
473
1.227
462
2.013

700
375
2.000

3.200
500
400
1.250
450
2000

14

668
14.770

Werkelijk
2014 2014
Debet Credit

411
2.567

400
200

7.703 10.879 10.879

8400 8.400

3.731
14.770

7.750
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Werkgroep excursies en
activiteiten 2014
Het overzicht van deelname aan excursies
en activiteiten vereniging breed. Voor het
overzicht is het format gebruikt van het

IVN, dat is aangepast voor gebruik binnen
de afdeling Vecht & Plassengebied. Het laat
zien in hoe verre we er als vereniging van
vrijwilligers/liefhebbers in slagen om mensen te interesseren voor de natuur en hun
leefomgeving. Bij de excursies zijn geen
IVN gidsen of begeleiders meegeteld

Excursies 					
deelnemers opm.
			
hoofdgids
volw. kind
07-02 Uilenexcursie Haarzuilens
Klaas Koornwinder
81
(1)
02-03 Vogelexcursie Oostvaarderspl.
Ingrid / Hanneke
15
22-03 Sinzenplanten Amelisweerd
Titia Kan
13
30-03 Stinzenplanten Nijenrode
Willemien Valewink 37
7
11-04 vogelw.Fochteloërveen
Hanneke Boom
20
27-04 De dag van Vechtenstein
Marijke / Jaap
42
8
(2)
25-05 Ringslangen Nieuw Wulven
Peter v. Wieringen
33
17
19-06 Midzomer in Amelisweerd
Harm Dotinga
20
(3)
16-08 Vaartocht Molenpolder
Bert van der Tol
15		
07-09 Vis en Kikkerexcursie		
Marijke Zoetelief
15
6
(4)
22-09 Exc. Oogstfeest Griftpark
Werkgroep Utrecht
12
13
28-09 Paddenstoelen Gunterstein
Hanni Meulemans
27
3
26-10 Paddenstoelen Nijenrode
Willemien Valewink 90
55
09-11 Herfst op Goudenstein
Erik Broeke
26
1
29-11 Vogelexcursie Oostvaarderspl.
Lolke Stelwagen
13
01-12 Roofvogellezing		
Ingrid Kat
45
							
504
110		
Totaal
614
Excursie gekoppeld aan landelijke activiteit
19-01 Vogeltelling in Griftpark
Werkgr. Utrecht
6
8
07-03 Sterrenavond Vredegoed
Kees Vollering
20
15
21-03 Klusdag NL-doet Vechtenstein
Marijke Zoetelief
5		
27-04 Natuurontbijt 							
20-06 IVN watersafari		
Marijke Zoetelief
8
20
29-08 Vleermuizen in Vechtenstein
Harrie Pelgrim
30		
25-10 Nacht van de Nacht		
Marcel Blekendaal
35
25
							
104
68
Totaal								
172

(2)

Activiteiten		
		
		
					
Hoofdgids
Scharrelkids voor de Jeugd en de ouders / grootouders
09-04 Workshop Ouddorp		
Marijke Zoetelief
13-04 park Boeyndaal Utrecht
Marijke Zoetelief
01-11 Geertjeshoeve Haarzuilen
Marijke Zoetelief
							
Totaal							

deelnemers
volw. kind
5
10
5
20

Cursussen							
Natuurcursus Maarssen		
Voorjaar 2014
22
					
Najaar 2014
22
Stadsnatuur Utrecht		
Werkgroep Utrecht 20
Totaal						

opm.

10
10
14
34
54

64

Natuurbeheer									
16-02 Opening Commelinhof		
Werkgroep Commelinhof
Totaal aantal bezoekers op zondag				
402
		
Totaal aantal deelnemers						 1306
PR.

Persberichten			
Verenigingsblad De Bres		
Informatie stand/winkeltje		

PR-werkgroep
Werkgroep De Bres		
Werkgroep ‘Winkeltje’

Activiteiten voor leden
Wandelingen			
Activiteiten vergaderingen		

Werkgroep wandelingen
Het bestuur

(6)

Opmerkingen
(1) De uilenexcursie wordt gehouden in samenwerking met de Vogelgroep Utrecht.
(2) De Dag van Vechtenstein is gestart met ‘Het Natuurontbijt’
(3) In samenwerking met de vrienden van Amelisweerd.
(4) In samenwerking met Ravon.
(5) Van de bezoekers die op de activiteiten in het Griftpark afkwamen zijn alleen de deel
nemers aan de activiteit/excursie rond de paddenpoel geteld.
(6) De informatiestand/winkeltje is drie keer opgesteld tijdens excursies en acht keer bij
evenementen
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Werkgroep excursies en activiteiten 2014
Werkgroep Natuurcursus
Werkgroep Communicatie

Natuurexcursieprogramma 2015
Datum Activiteit			
Hoofdgids
18 jan Nationale tuinvogeltelling
Emmy Mudde
6 feb
Uilen lezing + excursie		
Klaas Koornwinder
15 feb Opening Commelinhof		
Pien Jansen
20 mrt Zonsverduistering
Ton Lindemann / Marcel Blekendaal
20 mrt Sterrenkijken 			
Kees Vollering
29 mrt Stinzenplantenexcursie 		
Titia Kan
19 apr Stinzenplantenexcursie		
Willemien Valewink
26 apr Vroege voorjaarsbloeiers 		
Titia Kan
24 mei Festival Fête de la Nature
Marijke Zoetelief
31 mei Orchideëen + Zwarte Sterns
Paul Vlaanderen
13 jun Watersafari + snorkelen
Marijke Zoetelief
21 jun Stadssafari in de Utrecht
Dirk Jan Boerwinkel en Harm Dotinga
5 jul
Leidsche Rijn festival
Dries Klooster
18/19 juliIVN etmaal,
Lolke Stelwagen
28 aug Vleermuizen excursie
Harrie PelgrimZon
6 sep
Herinrichting van de Bethunepolder Jan van Schooten
27 sep Paddenstoelen
Hanni Meulemans-Mik
18 okt Paddenstoelen
Willemien Valewink
24 okt Nacht van de Nacht
Marcel Blekendaal
1 nov
Paddenstoelen
Jaap Stavenuiter
7 nov
Natuurwerkdag & Scharrelkids
Marijke Zoetelief			

Werkgroep Natuurcursus

In 2014 is er een voorjaarscursus en een najaarscursus georganiseerd. De natuurcursus
bestaat uit 5 avonden en 5 ochtendexcursies.
In de voorjaarscursus zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
1. Vogelgeluiden
2. Leusderheide
3. Ecologische hoofdstructuur en
ecoducten
4. Polderreservaat Kockengen
5. Wilde planten

Aan de voorjaarscursus hebben 17 cursisten deelgenomen.
In de najaarscursus zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
1. Nieuwkoopse plassen
2. Vogeltrek
3. Paddenstoelen en herfstverschijnselen
4. Heidestein en de schaapskooi
5. Uilen
Aan de najaarscursus hebben 22 cursisten
deelgenomen.

In de voorjaarscursus hebben we, na
overleg met het bestuur, gekozen voor één
betaalde gids van Natuurmonumenten
(vaarexcursie Nieuwkoopse plassen)
Ceciel van Weerden heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep vanwege een nieuwe
baan en tijdgebrek.
De samenstelling van de werkgroep in
2014:
Bernadet Sijmons
Edith Meijer
Inez Kollaard
De opbrengsten van de natuurcursus zijn
groter dan de kosten.
Het cursusgeld bedraagt voor leden van
het IVN € 35,- en voor niet-leden € 45,-.
Leden moeten minimaal een jaar lid zijn
om voor de korting in aanmerking te
komen.
We maken ook kosten, zoals bijvoorbeeld
de zaalhuur, onkostenvergoeding aan de
sprekers/gidsen en een presentje voor de
sprekers/gidsen.
De wervingsactiviteiten hebben resultaat
gehad.
Voor de najaarscursus hebben we 8 deelnemers moeten weigeren omdat de groep vol
zat. Het maximum aantal deelnemers is 22,
gezien de cursusruimte en de grootte van
de groep tijdens excursies.
Plannen voor 2015
In 2015 organiseren we weer een natuurcursus in het voorjaar en in het najaar.
Van het bestuur verwachten we een gezonde dosis interesse; reacties op vragen/mails;
adequate acties als het gaat om PR activiteiten (zorgen voor plaatsen van stukjes

op website en in kranten, waarbij wij zelf
de stukjes aanleveren). Zo af en toe een
bijdrage om een betaalde gids in te huren,
m.n. voor onderwerpen waarvoor we geen
goede gidsen ‘in huis’ hebben.

Werkgroep Communicatie
Alle persberichten voor excursies zijn aangeboden aan de media en redelijk opgepakt
door die media. Dat de excursies minder
goed bezocht werden, lag deels aan het
weer (te nat of te warm).
Er is extra aandacht besteed om voor elkaar
te krijgen dat de VAR berichten plaatst, met
positief effect: De VAR is eveneens benaderd om aandacht te geven aan informatie
over de natuurcursus. Het persbericht voor
de dag van Vechtenstein is exclusief aan de
VAR aangeboden.
De website is aangevuld met stukjes van
alle werkgroepen, met input van de werkgroepleden. Alle werkgroepen hebben nu
een contactpersoon die op de site vermeld
wordt.
De mailboxen eindigend op ivnvechtplassen.org worden voorlopig aangehouden.
Het beheer ervan is overgegaan naar Marloes van der Beek.
De werkgroepen: PR, internet, winkeltje en
Bres zijn ondergebracht in de werkgroep
Communicatie.
Contacten met de media staan op een laag
pitje (al langere tijd): beperkt zich tot het
passief toezenden van persberichten en
hopen dat het wordt opgepikt.
Plannen voor 2015
l We gaan met google analytics kijken wat
het gebruik is van de website.
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Werkgroep Communicatie
Werkgroep De Bres
Werkgroep het Winkeltje

lOnderzoeken of, en zo ja wie, we een
pagina kan aanmaken en onderhouden op
facebook, twitter of youtube.
lVerder uitwerken van gebruik van live
stream video tijdens excursies.
lGebiedsbeschrijvingen bijwerken op de
site.
Een bijdrage uit het Francesca de Winterfonds is beschikbaar gesteld om alle activiteiten in de UITagenda (Uit in de Vechtstreek) te vermelden op een vaste plek.
We zoeken een ‘reporter’, iemand die foto’s
maakt, eventueel verslag doet van activiteiten (hoe is het gegaan…), aldus een
foto-archief opbouwt en/of verzamelt voor
PR gebruik.
De werkgroep verwacht voor 2015 kosten
te maken voor de jaarfolder en bij enkele
excursies zullen flyers worden gedrukt.
Van het bestuur wordt meer aandacht
voor ledenwerving verwacht. Om te
beginnen brainstormsessies met leden om
plannen hiervoor te vergaren. Op basis van
een concreet plan actie ondernemen en
het effect ook evalueren. Mogelijk zijn hier
kosten aan verbonden.

Werkgroep De Bres
De redactie van De Bres bestaat uit vier
personen: Jaap Stavenuiter, Bertie Klomp,
Jan van Schooten en Tineke van Schooten.
In 2014 is De Bres vier keer uitgekomen.
In het Lentenummer was ook het Jaarverslag 2013 opgenomen. In 2014 kregen
119 adressen een papieren versie van De
Bres. 101 leden/relaties ontvingen De Bres
digitaal.

Om aan voldoende kopij te komen, wordt
door de Werkgroep De Bres steeds gezocht
naar interessante artikelen. Deze artikelen
komen zowel van mensen binnen de vereniging als van mensen buiten het IVN, die
een interessant verhaal hebben over natuur
en/of duurzaamheid.
Jaap Stavenuiter zorgt in ieder nummer
van De Bres wel voor 1 of 2 artikelen. Ook
staat er in ieder nummer van De Bres een
stukje over een persoon, die door Jaap is
geïnterviewd. In elk Bresnummer staat een
stukje van het Bestuur en verder hebben
wij een paar IVN-leden die trouw een
stukje schrijven of maken voor iedere uit
te komen Bres. Dat zijn Marcel Blekendaal,
Janine Mariën en Ton Lindemann. Verder
doen wij ons best om kopij te krijgen om
de rubriek ‘Nieuws van de werkgroepen’ te
vullen.
Artikelen die wij van mensen buiten het
IVN ontvingen waren bijvoorbeeld een
stukje over ‘Bijzonder en eerlijk vlees’ van
Jeffrey Roelvink en een artikel over de
Kinderboerderij De Vechtse Hoeve in Park
Vechtenstein, vlakbij de Commelinhof.
Voordat er een nieuw nummer van De Bres
uitkomt, komt de redactie bij elkaar om te
bespreken wat er al aan kopij binnen is en
aan wie wij nog om kopij kunnen vragen.
Tineke stuurt e-mails uit aan de mensen
van wie wij graag kopij willen ontvangen.
Jan verzamelt de kopij en maakt er een
aantrekkelijk blad van. Bertie zorgt voor de
verzending per post.
Onlangs is Jan naar een bijeenkomst
geweest, georganiseerd door een drukkerij
die voor veel verenigingen het verenigings-

blad verzorgt, o.a. ook voor veel IVN-afdelingen. Er is een speciaal programma waardoor het makkelijk is om de opmaak van
het blad te maken. Helaas is men gebonden
aan een eenvoudige opmaak, waardoor niet
alles mogelijk is en er op het gebied van
creativiteit moet worden ingeleverd. Het
blad is op A-4 formaat i.p.v. A-5 formaat
zoals onze huidige Bres. De drukkerij zorgt
ook voor de terpostbezorging. Door afspraken met postbezorgers is een veel lagere
prijs voor de verzending mogelijk. Jan heeft
hierover verslag gedaan aan het bestuur.
Plannen voor 2015:
Onderzocht wordt of De Bres in een appvorm opgemaakt kan worden.

Werkgroep het Winkeltje
De contactpersoon voor het winkeltje is
Tineke van Schooten. Ze wordt daarbij
ondersteund door Jan van Schooten, die
o.a. het drukwerk verzorgt. De voorraad en
overige spullen zijn opgeslagen in de garage
bij Hanneke Boom. En natuurlijk zou het
winkeltje niet kunnen functioneren als we
niet op al die mensen kunnen rekenen, die
regelmatig het winkeltje ‘bemensen’.
In 2014 hebben we met het winkeltje bij
5 IVN excursies gestaan. De ene excursie
was voor de IVN-winkel succesvoller dan
de andere. Zo viel de belangstelling en de
verkoop bij de stinzenplantenexcursie op
Nijenrode erg tegen. De paddenstoelenexcursie op Nijenrode daarentegen was een
enorm succes. In de korte periode dat wij
daar met een klein tafeltje en weinig spulletjes stonden, werd er voor € 106 verkocht
(voornamelijk zoekkaarten paddenstoelen).

We hebben met onze IVN-winkel op 5
markten/manifestaties gestaan:
- De dag van Vechtenstein op 27 april
- Griftsteededag op 18 mei
- Tuindagen Slot Zuylen op 24 en 25 mei
- De Oogstdag in het Griftpark op 21
september
- De Kerstmarkt in het Maximapark op 13
en 14 december
Helaas viel de belangstelling op de ‘Dag
van Vechtenstein’ een beetje tegen door het
slechte weer. De andere markten/manifestaties werden goed bezocht. Ook de Kerstmarkt was dit jaar weer een succes. Het was
wel jammer dat de zelfgemaakte vogelhuisjes en de boomstammetjes met vogelvoer
minder aftrek vonden dan vorig jaar.
Het vinden van voldoende ‘winkelpersoneel’ was over het algemeen geen probleem.
Alleen voor de Kerstmarkt was het moeilijk
voldoende mensen te krijgen. Dat kwam
ook omdat men maar 1,5 uur achter de
kraam stond en we dus meer mensen nodig
hadden om het rooster ingevuld te krijgen.
Uiteindelijk is het toch gelukt om voldoende bemensing te krijgen.
De plannen voor 2015 zijn: weer vaak
aanwezig zijn bij excursies en op zoek gaan
naar publieksmanifestaties die geschikt zijn
voor het promoten van onze IVN-afdeling.
Verder gaan we ons bezinnen op nieuwe,
liefst zelfgemaakte, producten. We willen
de aankleding van onze winkel vernieuwen
door meer geplastificeerde posters op te
hangen met duidelijke informatie over en
mooie foto’s van onze activiteiten.
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Waterwerkgroep
Vogelwerkgroep
Werkgroep Paddenstoelen
Werkgroep Vleermuizen

Waterwerkgroep

Vogelwerkgroep

De volgende wateractiviteiten zijn in 2014
gedaan:
Tijdens de Vechtensteindag, ringslangenexcursie met wateronderzoek, *watersafari
met snorkelen (tijdens de IVN landelijke
Slootjesdagen), *kikker- en visexcursie en
paddenpoelexcursie.
De activiteiten met een sterretje zijn door
ons en de deelnemers als bijzonder ervaren.
Marijke heeft 2 x een Bisel workshop gegeven, voor de schoolgidsen in Nieuwegein
en tijdens de Inspiratiedag Water in NH.

Elk jaar wordt er een aantal excursies georganiseerd door de vogelwerkgroep: soms dicht bij
huis in gebieden als Tienhovens Kanaal, Waverhoek, Bethunepolder en Bert Bospad, en soms
ook wat verder weg. Een dagexcursie in 2014
naar de Oostvaardersplassen was erg succesvol.
We organiseren 1 keer per jaar een vogelkijk-weekend. Zo zijn we in 2013 naar Texel en
in 2014 naar de Fochteloërveen / Drents-Friese
Wold geweest. De vogelwerkgroep regelt dan de
accommodatie en de gidsen ter plaatse. Tijdens
het laatste weekend waren we met 18 deelnemers, hadden we prachtig weer, veel mooie
vogels en aangenaam gezelschap.
In december 2014 heeft de vogelwerkgroep een
lezing samen met de KNNV georganiseerd.
In verband met drukke werkzaamheden van
beide leden van de vogelwerkgroep, zal de werkgroep in zijn huidige vorm ophouden te bestaan. Wel zullen Ingrid Kat en Hanneke Boom
ook dit jaar weer een weekend organiseren om
met elkaar vogels te kijken. Dat zal zijn in najaar
2015. Hierover zal in een volgende Bres meer
informatie gegeven worden.
Als u persoonlijk op de hoogte gehouden wilt
worden over de plannen voor het weekend
vogels kijken dan kunt u dat doen door een mail
te sturen. We zorgen dan dat u een bericht krijgt
als we meer weten over data, bestemming en
kosten.

Naast de gebruikelijke wateractiviteiten
zullen we in 2015 ook tijdens de excursie
in Kockengen kikkers, kreeften en waterbeestjes gaan vangen en weer tijdens de
slootjesdagen en tijdens het IVN etmaal op
Vredegoed zullen we wateronderzoek doen
en tijdens de Bethunepolderexcursie.
Leden van de waterwerkgroep:
Kees Vollering, Illy Poley, Ton Lindemann,
Niek Albers, Lolke Stelwagen en Marijke
Zoetelief

Werkgroep Paddenstoelen
In 2014 zijn we weer zeer regelmatig op pad
geweest om in ons Vecht- en Plassengebied
paddenstoelen te zoeken en te determineren.
De kennis van de werkgroepleden neemt

dan ook gestaag toe. De publieksexcursies op
de landgoederen Gunterstein, Nijenrode en
Goudenstein stonden alle, voor een groot deel,
in het teken van de paddenstoelen en trokken
wederom zeer veel belangstellenden en zorgden
voor aardige inkomsten voor onze vereniging.
Inmiddels hebben Christien Hidding, Klaas
Koornwinder en Titia Kan zich aangesloten bij
de werkgroep zodat we nu met zijn tienen zijn.
Ons werkgroeplid Yvonne Mathot maakte
onderstaande foto in haar onderkomen in
Argentinië.
Paddenstoelen zijn overal!

Besloten is dat we in 2015, buiten het echte
paddenstoelenseizoen in de herfst, ook elke
maand 1 maal op stap gaan. Zo kunnen
we ook specifieke winter-, voorjaars- en
zomersoorten vinden. Verder gaat iedereen
een bepaalde specialisatie op zich nemen.
Bijvoorbeeld: de een verdiept zich meer
in de groep van de boleten, de ander in
de russula’s enzovoort. Ook staat het boek
van Gerrit Jan Keyzer, “De Verborgen
Boom”, in de belangstelling en zullen we
het publiek meer kunnen vertellen over
de belangrijke relatie tussen schimmels en
bomen.

Bijscholing is altijd welkom. Wij denken
hierbij aan kontakten met de mycologische
vereniging en andere experts op het gebied
van paddenstoelen.
Hopelijk wordt 2015 weer een geweldig
paddenstoelenjaar.

Werkgroep Vleermuizen
Hierbij in vogelvlucht onze activiteiten van
de vleermuiswerkgroep in 2014:
A Kasteelpark De Haar hebben we meermalen 's avonds bezocht om de vleermuizen te monitoren in goed overleg met de
beheerder;
B Vleermuisexcursie in Vechtenstein
gegeven (de watervleermuis op de sloot bij
de kinderboerderij was spectaculair om te
zien!);
C We hebben nieuwe kasten geplaatst in
Vechtenstein met subsidie IVN Vecht en
Plassen;
D De "ijskelder" Vechtenstein hebben we
"nat" gemaakt, omdat de ruimte wellicht
te droog zou zijn voor vleermuizen. Ook
hebben we een bak met water geplaatst met
horrengaas er op. Helaas zijn de vleermuizen er nog niet achter wat er voor een
mooie hangplekken in die kelder zijn!;
E De deur aanpassen daar zijn we nog niet
aan toe gekomen: wellicht met subsidie van
het IVN een andere deur?;
F We zijn gestart met het batlogger project
Stichtse Vecht m.b.t. 2kl-vleermuis.
Uiteraard zijn we daarnaast nog actief
geweest om de tweekleurige te monitoren,
vleermuizen op te vangen, vleermuismeldingen beantwoorden, wintertellingen
doen, etc etc.
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Jeugdwerkgroep
Werkgroep Utrecht
J.P. Thijssedag

Jeugdwerkgroep
De volgende activiteiten zijn in 2014 gedaan:
De bollen- en knollentocht in Nijerode, de
Scharrelkids workshop in buurthuis Oudwijk,
de *Scharrelkidsnatuurdag in Bloeyendael
(met ouders en kids), de *natuurbrunch en
natuurbelevingactiviteiten in Vechtenstein,
*paddenpoelexcursie in het Griftpark, de
heksenkringtocht in Nijerode en *Scharrelkidsactiviteiten tijdens de natuurwerkdag bij
geitenboerderij in Haarzuilens. De activiteiten met een sterretje zijn als heel bijzonder
ervaren door ons en de deelnemers.

In 2015 doen we naast de kinderactiviteiten op Nijenrode de volgende bijzondere
activiteiten:
Zonsverduistering en natuurbeleving met
schoolklas bij fort Maarsseveen (20-3),
Fête de la Nature (Feest van de Natuur) in
park Transwijk (Utrecht) met picknick,
eten uit de natuur, natuurspelen, blote
voetenpad en nog veel meer (24-5),
het IVN etmaal met Scharrelkids natuurbeleving, eten uit de natuur, kampvuur,

overnachten in de stal, natuurontbijt en
nog veel meer (18/19-7).
IVN-ers die wel eens mee doen met
jeugdactiviteiten:
Edith Meijer, Titia Kan, Kees Vollering,
Terenia de Reus, André Roeffen, Lia Rademaker, Iemy Brand, Friedi de Jong, Bernadet
Sijmons, Ank de Hoop en Marijke Zoetelief.

Jaarverslag werkgroep
Utrecht
1 Cursus stadsnatuur
De derde versie van de cursus Stadsnatuur
betrof weer nieuwe onderwerpen. Het
programma was:
15 en 17 mei lezing door Janine Marien en
Sim Visser over (Wilde) bijen en hommels;
17 mei excursie in de Hortus o.l.v. Rinus
Sommeijer;
12 juni lezing over vleermuizen door Colin
Beekman gecombineerd met nachtexcursie
in het Griftpark;
14 juni fietsexcursie naar de “Nieuwe Wildernis” in het Noorderpark o.l.v. Paul van
der Heijden;
26 en 28 juni lezing en excursie over Hooilandjes in de stad door Richard Jansen, in
samenwerking met de KNNV.
De cursus werd gevolgd door 20 deelnemers (waarvan 3 werkgroepleden) die
blijkens de evaluatie enthousiast waren
over het aanbod. Ook heeft het een nieuw
lid van de werkgroep opgeleverd.
2 Excursies in Steedes
Evenals het jaar daarvoor zijn op verzoek
van verschillende Steedes natuuractivitei-

ten aangeboden in de parken bij de Steedes.
Een vogelexcursie in Eilandsteede, een
voorjaarswandeling op Gagelsteede, een
wandeling op Grifsteede bij het oogstfeest
en een activiteit met bodemdiertjes op
Eilandsteede. Het bleek een probleem om
voldoende deelname hiervoor te krijgen
zodat sommige activiteiten met zeer weinig
deelnemers draaiden en andere werden
afgeblazen. Met de Steedes is afgesproken
dat het verstandiger is om eerst te zorgen
voor publiek (bijvoorbeeld door de excursie te koppelen aan een andere activiteit
waardoor er al veel mensen zijn) of om de
activiteiten aan te kondigen als activiteit
van de werkgroep in Utrecht en breder aan
te kondigen (waarbij de werkgroep dan zelf
de PR verzorgt).
3 Overige activiteiten
Op uitnodiging van Maarten van Deursen (NMC, nu verzelfstandigd tot ‘Utrecht
natuurlijk’ ) is overlegd over een mogelijke
samenwerking in het opzetten van een cursus
‘Stadsnatuurgids’ i.s.m. gemeentelijke instanties. Afgesproken is om in de cursus stadsnatuur van 2015 eerst wat te experimenteren met
een aanbod waarin gemeentelijke instellingen
meedraaien en na de zomer te kijken hoe dit
het beste uit te bouwen is, ook in samenwerking met andere instanties zoals KNNV.
Verder is meegewerkt aan een natuuractiviteit
voor de Oud Katholieke kerk die een landelijke
bijeenkomst had in Utrecht. Ook hebben we
een excursie voor onze werkgroep georganiseerd in het park van slot de Haar.
4 De samenstelling van de werkgroep
wijzigt door vertrek van leden en door de
komst van (gelukkig meer) nieuwe leden.

Het aantal schommelt tussen 10 en 15
leden. De maandelijkse vergaderingen zijn
op de eerste donderdag van de maand. De
werkgroep heeft diverse deskundigheid
in huis op het gebied van bodemdieren,
vissen, vogels en bomen en didactiek van
veldexcursies.

De J.P. Thijssedag
Op 6 september hebben wij onze jaarlijkse
J.P. Thijssedag “gevierd”.
Dit is een dag die onze afdeling organiseert
voor alle leden en wie dat wil kan ook zijn/
haar partner en/of kinderen meenemen.
Dit jaar waren we te gast bij het MlilieuEducatiefCentrum (MEC) in Maarssenbroek.
We hebben daar geleerd hoe je van alles kunt
klaarmaken en vervolgens eten van planten
die je in de vrije natuur kunt vinden. Op het
terrein van het MEC hebben we veel ingrediënten kunnen plukken, die we daarna konden
verwerken tot o.a. pesto en kruidenboter. We
hebben wat zitten malen met de vijzel! Ook
werden er weer broodjes afgebakken in het
warme open vuur.
Marijke had de dag ervoor een aantal
Amerikaanse rivierkreeften gevangen. We
konden ze eerst bewonderen of ervan griezelen en al snel daarna verdwenen ze in de
pan en konden ze even later opgepeuzeld
worden. Voor de liefhebber!
De naast het MEC gelegen Klim- en waterroute van 800m met een lange trekpont
bood een avontuurlijke uitdaging. We
hebben elkaar over en door allerlei hindernissen heen geholpen en kwamen droog
aan de overkant bij de waterhindernissen.
Het was weer een geslaagde dag, mede door
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Werkgroep Lange afstandswandelingen
Werkgroep Commelinhof

het mooie weer. Een aanrader om er het
volgende jaar bij te zijn! Nog een verrassing wat we dan gaan doen……………….

Werkgroep Lange
Afstandwandelingen
De lange afstandwandelingen die door de deelnemers beurtelings worden georganiseerd zijn
een vorm van bijscholing met veel aandacht
onderweg voor natuur en landschap.
De wandelingen staan open voor de actieve en
niet meer zo actieve gidsen van de afdeling.
In 2014 zijn de volgende wandelingen gemaakt:
Wandeling 1, bedacht door Reint Dragt, was
een een wandeling over het Noordzeestrand
en door de duinen van Castricum.
Wandeling 2, georganiseerd door Jan Maasen, was een wandeling over de Cabauwse
Jacobsroute in het Groene Hart.
Wandeling 3 was een wandeling van Sjaak
Gondelach die ging door en over de heuvels van Berg en Dal in Groesbeek.
Wandeling 4 was een wandeltocht over
stuwwallen van de Veluwe, en langs de
hoge oevers van de Rijn bij Wageningen.
Bedacht door Sharon van Straalen.
Het programma voor 2015 ziet er als volgt uit:
Wandeling 1 op Zondag 29 maart
Wandeling 2 op Zondag 7 juni
Wandeling 3 op Zondag 16 augustus
Wandeling 4 op Zondag 11 oktober
De groep van leden die hebben aangegeven
interesse te hebben om mee te wandelen
wordt gevormd door: Dirk Quaak, Gerrie
Fonville, Sjaak Gondelach, Illy Poley, Iwan

en Sharon van Straalen, Jan Maasen, Jose
Stortelder, Jaap Stavenuiter, Joke Janse,
Reint Dragt, Lolke en Petra Stelwagen, Willemien Valewink, Minke Schröder, Friedi
de Jong en Carolien v.d. Heide.

Werkgroep
Commelinhof		

Dit jaar is de Commelinhof op 16 februari
zonder ‘hoogwaardigheidsbekleders” geopend.
Erik haalde in zijn openingspraatje de verdiensten van Jan van Schooten aan. Naast het bijna
wekelijkse onderhoudswerk heeft Jan voor de
opening zijn eerste serie naambordjes voor de
planten afgemaakt. Je hoeft niet meer met een
soortenlijst rond te lopen om een plantennaam
te achterhalen. Het bordje geeft bovendien
nog extra informatie als familie en land van
herkomst, buitenkansje voor studenten en
bijscholers.
Voor het eerst kwamen we dit voorjaar met
het bezoekersaantal boven de 400 uit. Dat is
inclusief 4 tuingroepen en een cursusgroep,
die de hof buiten de normale openingstijden
bezochten. We leverden een flinke bijdrage
aan de ‘Dag van Vechtenstein’, waar in het
tuinhuisje door zo’n 50 mensen uit de natuur
werd gegeten. We hebben dit jaar 254 plantensoorten gedetermineerd.
Na de seizoen sluiting heeft Bouwbedrijf Van
der Heijden het huisje onder handen genomen. Dat was hard nodig, vooral voor het
gebroken historische natuurstenen ornament
onder het raam, het metselwerk aan de achterzijde en houtrot aan raamkozijn en deur. Het
kan weer even mee, mede dankzij het schilderwerk van Reint Dragt! Een aantal paden is
eigenlijk te smal en ligt er ook niet geweldig

bij. De eerste paden zijn verbreed en liggen er
weer strak bij.
Verder is er dit jaar een plan gesmeed voor
de mogelijke toekomstige uitbreiding van de
Commelinhof. Tuinontwerpster Annemiek
Bakker heeft daarvoor belangeloos een ontwerp gemaakt. De belangrijkste doelen zijn:
l Een betere ontsluiting van de hof voor
mensen die minder ter been zijn, rolstoelen
en kinderwagens;
l De hof nog mooier en interessanter
maken door meer variatie;
l Weten wat te doen met de ruimte die
ontstaat na de (waarschijnlijke) sloop van
de vervallen schuur.
Het bestuur heeft zich achter het plan geschaard en in december een brief geschreven aan de gemeente, we hebben immers
een stukje park nodig.
Bijna wekelijks actief met onderhoud aan
plantvakken en paden waren Pien, Bernadet, Minke, Jan, Reint en Erik. Altijd gezellig
en genoeg koffie met koek! Marijke was
vooral actief bij de externe activiteiten en
Dirk brengt extra deskundigheid in bij het
determineren. Dezelfde mensen bemanden
ook de openingszondagen, samen met de
rondleiders Henny, Friedi en Illy. Wim Baas
heeft aangeboden met ons mee te denken en
zijn kennis van beheer van natuurtuinen in
te brengen. Aan bijscholing hebben we gedaan door een bezoek aan de Warande, een
bos- en stinzenplantentuin in Laag Keppel.
Tenslotte mag het bezoek van niemand minder dan Piet Bakker (die van dat boek!) niet
ongenoemd blijven(zie foto). Hij voorzag
ons nog van wat nuttige tips en bracht ons
bovendien een Wrangwortel!

De kosten voor het bouwkundig onderhoud van het huisje waren € 5000,-. Via
een omweg, de wijkcommissie Zandweg
Oostwaard, heeft de gemeente dit bedrag
gesponsord. Verder kunnen we heel aardig
‘de eigen broek ophouden’ en zijn we aan
het sparen voor het uitbreidingsplan.
Plannen voor 2015
We gaan weer open half februari en hopen
op weer meer bezoekers en op heel veel
bloeiende planten. Daarnaast gaan we graag
aan de gang met de verdere ontwikkeling
van de Commelinhof. Een plan daarvoor
is ingediend bij de gemeente. Een reactie
wordt begin 2015 verwacht. Het werk zal
daardoor zeker niet minder worden en een
paar extra handen zijn zeker welkom. Groene vingers zijn oké, maar niet noodzakelijk.
Voor de bijscholing proberen we jaarlijks
een andere natuurtuin te bezoeken.
Het uitbreidingsplan zal zeker wat gaan
kosten, maar het hoeft niet allemaal met
nieuw materiaal en het hoeft ook niet
allemaal gelijk. Samen met het bestuur
hebben we het beschikbare budget verkend.
Er is ruim €1500,- beschikbaar vanuit
NL-doet-subsidies van 2013 en 2014 en
vanuit een bijdrage uit het De Winterfonds.

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.

