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Bestuur
Afdeling
In navolging van het plan van vorig jaar hebben we de structuur voor de planning van activiteiten op orde
gemaakt, we gaan dat dit jaar verder uitbouwen.
In de komende jaren zal het belangrijk zijn het bestuur weer uit te bouwen. Behalve bij het bestuur zijn er ook bij
meerdere werkgroepen vacatures. Meerdere functies worden nu vervuld door leden, die aangeven dit maar
tijdelijk te willen doen. Verder zijn bepaalde functies niet alleen niet leuk maar ook te kwetsbaar als er maar 1
iemand dit doet. Gezien de inclusiviteit zou het goed zijn als meer functies door vrouwen worden ingevuld.
Verder willen we werken aan de verbetering van planning en communicatie binnen de afdeling.
Met name wordt er gezocht naar een nieuwe penningmeester!!!
Landelijk en regionaal
We gaan ook dit jaar het Utrechtse regio-overleg volgen.
En wij houden de vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen vanuit het landelijke IVN en zullen hierover
communiceren via de nieuwsbrief.
Ledenuitje
We gaan dit jaar een ledenuitje te organiseren.
Natuurkwartier/MEC
De ontwikkelingen van het MEC zijn nog steeds volop aan de gang. Waarschijnlijk wordt rond september 2022
begonnen met de sloop van het oude pand. Het nieuwe pand zal ongeveer een jaar later klaar zijn.
In de tussentijd kunnen we misschien in de boerderij op het natuurkwartier of in een ruimte van het museum.
Er is toegezegd dat we daar ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de ruimtes.
Contact:
Algemene mail: bestuur@ivn-nijeo.nl
Secretariaat:

Martin van Genderen 06-28977859

martinvangenderen@ziggo.nl

Penningmeester:

Fons van Kuik

06-15212689

fonsvkuik@ziggo.nl

Algemeen bestuurslid: Martijn Disco

06-52341193

MartijnDisco@outlook.com
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Vertrouwenspersonen
Voor het nieuwe jaar 2022 zijn er nog geen bijzonderheden gepland. Wel is inmiddels de functie
vertrouwenspersoon veranderd binnen IVN. Hopelijk krijgen we daar dit jaar meer informatie over.
De vertrouwenspersonen op het moment zijn: Ton Ikink en Everdien Smeek
Contact:
De e-mailadressen van de vertrouwenscommissie binnen onze afdeling zijn:
vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl en vertrouwensman@ivn-nijeo.nl

Projecten
Tiny Forest
Februari: overleg OBS De Toonladder Galecop over planning activiteiten 2022
Gedurende het jaar onderhoudswerkzaamheden.
Vind je het leuk om lekker buiten bezig te zijn of om te assisteren bij activiteiten voor de schoolkinderen laat het
dan svp weten. Of misschien vind je het leuk om een buitenactiviteit te organiseren? We kunnen assistentie goed
gebruiken. Je bent van harte welkom en het verplicht je tot niets.
Contact: Fons van Kuik | 0615212689 | tinyforest@ivn-nijeo.nl
Bijzaak
Maart: overleg met de gemeente over pilot 2022.
Vanaf mei: regelmatig waarnemingen flora in de bermen langs de Galecopperlaan.
Als je meer wilt weten of misschien eens een keer wil meelopen bij het inventariseren, neem dan contact op met
ons.
Contact: Fons van Kuik | 0615212689 | bijzaak@ivn-nijeo.nl
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Werkgroep excursies en publieksactiviteiten
Datum

Locatie

Onderwerp

Zondagmiddag

Park Oudegein/IJsselbos

Winterwandeling

16 januari 13.30 uur

MEC

Zaterdagochtend

Bossenwaard

Vogelexcursie

Over Heicop, Schaapskooi

Natuurwandeling

Zondagochtend

Landgoed Amelisweerd

Lente-excursie

10 april 10.30 uur

Bunnik

Zaterdagmiddag

Natuurkwartier

Lezing en daarna samen op zoek

23 april 13.30 uur

MEC en Idylle

naar (wilde) bijen

Zondagochtend

Bert Bospad

Vogelexcursie

IJsselbos

Avondwandeling planten

19 februari 10.00 uur
Zaterdagmiddag
19 maart 13.30 uur

15 mei 9.00 uur
Dinsdagavond
14 juni 19.30 uur
Zaterdagmiddag

(orchideeën)
Natuurkwartier

IVN - Slootjes dag

Milieu- en educatiecentrum Houten

Landelijke nachtvlindernacht

Natuurkwartier

Bodemdiertjes (landelijke

11 juni 13.30 uur
Vrijdagavond
1 juli (reservedatum:
Zaterdagavond 2 juli)
Zaterdagmiddag
24 September 13.30 uur
Zondagochtend

activiteit)
Locatie wordt nog nader bepaald

16 oktober 10.30 uur
Zaterdagmiddag

Herfstexcursie paddenstoelen en
bomen

Langs de lek

Opruimactie Schone Rivieren

Soesterberg

Wandeling: Vruchten en zaden

5 november
Zaterdagochtend
19 november 10.30 uur

Ca 3 uur wandelen

Zondag 11 december

Goilberdingerpad

Winterwandeling

10.30 uur

Everdingen

Ca 3 uur wandelen

- in blauw de landelijke themadagen
Naast bovenstaand programma wordt in 2022 op elke laatste woensdagochtend van de maand voor liefhebbers
een natuurwandeling georganiseerd.
Contact: Cecile Kuipers publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
Coördinatie : Cecile Kuipers, Tiny Scholtens , Karin Lenten, Margriet van der Sloot
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Werkgroep Insecten

Winteravondbijeenkomst in het NME Houten om 20.00u.
We gaan Zoomen als fysiek contact wordt afgeraden.
Di 18-1

Biologische momenten.

Di 22-2

Presentatie Hoog Buurlo: ieder presenteert een insect uit haar TOP 3 met bijbehorende foto’s.
(Evt. USB stickje meenemen) Ca 10 à 15 min per persoon.

Di 22-3

Spinnen. (Cecile met Eveline)

Di 22-11

Jaarplan 2023 maken en evaluatie 2022.

Buitenactiviteiten op de 1e maandagmiddag van de maand om 13.30u.
N.B: 1 uitzondering op een donderdag.
Ma 4-4

Buitenplaats Sandwijck, Utrechtseweg 305, De Bilt.

Ma 2-5

Het Klooster Nieuwegein: verzamelen op hoek Sluispad en Waalse Wetering.

Do 9-6:

13.30u waterbeestjes bij het Natuurkwartier MEC, voorbereiding van de
Slootjes dag op 11-6.

Ma 4-7

DAGEXCURSIE 10.30u Zanderijen bij Maarn. Afslag 21: dan direct 1e weg rechts tot het
Parkeerterrein.

Ma 1-8

Idylle Nieuwegein. (MEC)

Ma 5-9

DAGEXCURSIE 10.30u Soesterberg: parkeren bij het Militair Museum: Verlengde
Paltzerweg, Soesterberg.

Ma 3-10

Viaanse bos: Spinnenexcursie. Verzamelen bij Amaliastein 177, Vianen.
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Overige activiteiten
Za 23-4

Za middag lezing in het MEC over bijen, evt. Luc de Bruin vragen, aansluitend een zoektocht naar
bijen in samenwerking met excursiewerkgroep. Karin, Tiny. En Cecile neemt contact op met Luc.

Za 11-6

Slootjesdag MEC met IVN-jeugdgroep in de ochtend, in de middag volwassenen en
Kinderen, (zie excursieprogramma): Rose, Tiny?

Vr 1-7

Landelijke Nachtvlindernacht NME Houten in samenwerking met MWH.

24 of 25-9

In samenwerking met de excursiegroep: bodemdiertjes (landelijke activiteit) zoeken in Bioblitz
Natuurkwartier
In de week ervoor lezing over bodemdiertjes. Cecile wil Marc Siepman (vertaler van het boek
bodemvoedselweb) uitnodigen.
Inventarisatie Noorderwaard in Wijk bij Duurstede voor een buurtnetwerk.

Liefhebbers voor het bijwonen van een excursie of winteravondonderwerp zijn welkom.
Graag even aanmelden, omdat plaats van samenkomst soms verandert.
Contact: Eveline Zijderveld

06-41584003

ezijderveld@solcon.nl

Werkgroep De Bijenkorf (Jeugdgroep)
De volgende activiteiten zijn gepland:
Datum

Onderwerp

15 Januari 2022

Stenen

19 Februari 2022

Zwerfafval

19 Maart 2022

Spoorzoeken

23 April 2022

Beleef de lente

21 Mei 2022

Bloemen

11 Juni 2022

Slootjesdagen

2 Juli 2022

Het weer

Augustus

Vakantie

3 September 2022

Vleermuizen

8 Oktober 2022

Het rariteitenkabinet

12 November 2022

Herfstbladeren

10 December 2022

Kerstboomversieringen

De activiteit is in het Milieu Educatie Centrum Nieuwegein (MEC) Tijd: 10-12 uur (doelgroep 7-11 jaar)
Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein
Lijkt het je leuk om mee te gaan doen?
Je kunt je opgeven bij Margriet van der Sloot
Contact: Margriet van der Sloot

06-11254721
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Natuurkoffer
De IVN Natuurkoffer Nieuwegein (De Geinsche Hof)
Voor elk seizoen is er een koffer met grote foto’s en ideeën. We zullen elk seizoen met deze koffer 1 middag naar
het verpleeghuis de Geinsche Hof gaan om de natuur naar de bewoners te brengen.
We laten bloemen en planten zien, voelen en ruiken. Tevens halen we een konijn van de kinderboerderij.
Voor ieder seizoen worden materialen meegebracht die hier betrekking op hebben, zoals schaatsen, briewerken,
schapenwol etc. We maken vaak ook wat lekkers klaar horende bij het seizoen, zoals stoofpeertjes, gekookte
eieren etc.
We hopen weer in het voorjaar in het verpleeghuis te mogen komen. Dit is afhankelijk van de regels in het
verpleeghuis i.v.m. Corona
Contact: Ellen Luttmer ellenluttmer@xs4all.nl

De IVN Natuurkoffer Houten (Het Houtens Erf)
Afhankelijk van de gezondheid van onze vrijwilligers willen we de natuurkoffer in het Haltna huis hervatten.
Contact: Irene van Enckevort I.M.J.vanEnckevort@kpnmail.nl

Werkgroep Vogels
Naast de gebruikelijke excursies wordt er een cursus georganiseerd en gaan we mee doen aan het SOVON-project
MUS.
Excursies
Voor 2022 is het volgende programma opgesteld. Alternatieve voorstellen zijn welkom en de laatste twee
excursies van het jaar zijn nog niet ingevuld.
Datum

Gebied

Zondag

30 januari

Lage Vuursche

Zaterdag

26 februari

Arkemheen, Nijkerk

Zondag

27 maart

Beukenburg, Groenekan

Zaterdag

30 april

Het Doove Gat, Haastrecht

Zondag

29 mei

Kootwijk

Zaterdag

25 juni

Zouweboezem, Lexmond, avond

juli

Zomerreces

Zondag

28 augustus

Everdingen

Zaterdag

24 september

Tiengemeten

Zondag

30 oktober

IJmuiden

Zaterdag

26 november

?

Zondag

18 december

?

Dag
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Vogelherkenningscursus voor beginners
In de maanden maart tot en met juni biedt het IVN samen met de Vogelwacht Nieuwegein-IJsselstein een
vogelherkenningscursus voor beginners aan. Het betreft 4 dinsdagavonden met daaropvolgend een excursie op
zaterdag. De cursus wordt in zijn geheel verzorgd door ervaren vogelaars van IVN/Vogelwacht. Bij de excursies
assisteren leden van Vogelwacht/IVN. De cursus was snel volgeboekt en er is sprake van een grote wachtlijst.
Mogelijk wordt er in het najaar een vervolgcursus georganiseerd.
Broedvogels in bebouwde omgeving tellen: MUS project
Het MUS-project (Meetnet Urbane Soorten) van het SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek
Nederland) heeft onder meer als doel het volgen van alle broedvogelsoorten in de bebouwde omgeving. Iedereen
die de meest algemene soorten op geluid en voorkomen kan herkennen kan meedoen. Per seizoen (1 april tot 15
jul) wordt drie keer op 12 telpunten, 5 minuten per telpunt, geteld.
Het IVN heeft op dit moment twee telgebieden. We proberen of we in samenwerking met de Vogelwacht door
het SOVON een cursus kunnen laten organiseren zodat we mogelijk met meer tellers het aantal telgebiedjes iets
kunnen gaan uitbreiden.
Werkgroep/kerngroep
We zijn op zoek naar manieren om van de vogelwerkgroep meer echt een werkgroep te maken. Je kunt natuurlijk
altijd gewoon mee blijven gaan op excursies. Maar daarnaast komt ook de mogelijkheid om zelf actief aan
cursussen mee te werken, te inventariseren en excursies te organiseren. We zoeken nog een goede manier om dit
actievere stukje te organiseren, wellicht in de vorm van een soort kerngroep.
Contact: Nelleke Both n.both@hetnet.nl en Martin van Genderen martinvangenderen@ziggo.nl

Plantenwerkgroep
Cursus planten determineren: 9, 16, 23, 30 mei en 29 augustus
Excursies/activiteiten:
- 28 maart Bermenavond
- 11april inventarisatie IJsselbos
- 13 juni inventarisatie MEC tuin
- 27 juni inventarisatie IJsselbos
- 29 augustus Bossenwaard
- eindejaarsplantenjacht
In juni wordt de flora van het vogelgebied De Kroon in Tull en ’t Waal geïnventariseerd.
Coördinator(en) werkgroep: Frans Kok, Karin Lenten en Richard Janzen
Contact: Frans Kok franskok@hetnet.nl
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Paddenstoelenwerkgroep
Zondagochtend excursie en maandagavond determineren en bespreken.
- 11 en 12 september
- 2 en 3 oktober
-16 en 17 oktober
- 6 en 7 november
Coördinator(en) werkgroep: Frans Kok, Karin Lenten
Contact: Karin Lenten k.lenten@hetnet.nl

Vlinderidylles
Idylle Natuurkwartier
Coördinator: Meta van de Veen
Jaarplan 2022. We zetten de vlindermonitoring en inventarisatie van nectarplanten voort. Ook maken we weer
een nieuw ontwerp voor het sinusbeheer en stemmen de uitvoering af met de Groendienst. De mogelijkheid tot
publieksactiviteiten is afhankelijk van de dan geldende Covid 19 maatregelen
Lijkt het je leuk mee te gaan doen met de telgroep of andere activiteiten, je bent van harte welkom! Neem dan
contact op, telefoonnummer hieronder.
Contact: Meta van de Veen 06-25354707
Idylle Houten.
Contact: Rose Dlhopolsky
Het monitoren begint 1 april en eindigt op 1 oktober. Alle gegevens worden ingevoerd in het Landelijk Meetnet.
Contact: Rose Dlhopolsky

Idylle IJsselstein
Er wordt gekeken of het tellen dit jaar weer kan worden opgepakt
Contact: Karin Lenten
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Werkgroep Natuur- en Milieubelangen
IJsselstein
In IJsselstein gaan onze activiteiten als lid van GPIJ door.
Belangrijke onderwerpen in 2022 zijn:
•

Natuurkaart
Acties ter versterking van de natuurwaarden en biodiversiteit in de gemeente zoals voorgesteld in deze
kaart laten nog steeds op zich wachten (mede door personeelsproblemen!)

•

Bomenbeleidsplan

•

IBOR= Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

•

Beoordeling/ advisering bomenkap en groeninrichting

•

Aandacht voor duurzaamheid in gemeentelijk beleid.

•

Bedrijvenpark De Kroon (ten westen van de A2). Hiervoor is een nieuw (voorlopig) ontwerp gemaakt dat
ons is voorgelegd. Hierbij gelukkig veel aandacht voor groencompensatie en groene verbindingen.

•

Woningbouw Randdijk en Europakwartier

Deze gebieden, gelegen ten noorden van de Utrechtseweg en aan de oostkant van de N210 en waar ook de
trambaan doorheen loopt, staan op de Natuurkaart aangeduid als ecologisch zeer waardevol ! Een klein deel van
het gebied is nu ook al bebouwd terrein dus daar zou nog kleinschalige woningbouw plaats kunnen vinden. Maar
het college van IJsselstein wil bijna het hele gebied volbouwen. Dat is niet te rijmen met de status op de
Natuurkaart vinden wij.
Nieuwegein
Uiteraard zullen wij blijven opkomen voor het groen in Nieuwegein waar wij dat van belang achten.
Wij blijven attent op plannen van de gemeente om bomen te kappen en reageren zo nodig.
Ook de zonnepanelen in Rijnenburg houden onze aandacht.
Contact: Ton Baselmans 06-12919488 baselmans.laarman@live.nl

Redactie
Wij zijn van plan op deze voet door te gaan. Drie nummers in kleur met in het maartnummer een excursieschema
2022. We hopen elkaar dan weer live te kunnen gaan zien.
In 2021 is het niet gelukt om af te stemmen met de makers van de nieuwsbrief. Dat staan dus nog voor 2022.
Redactieleden: Loes Truijens, Mary van der Plank en Mieke Kroondijk.
Coördinator(en) werkgroep: Loes Truijens: loestruijens@hccnet.nl
Kopij: redactiezeggeblad@gmail.com
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IVN ROUTES
.
We zijn van plan om drie routes per jaar te blijven publiceren. Voor het maartnummer zijn we bezig om een route
door het Waalse en Verdronken bos bij Tull en ’t Waal te maken.
Op het mailadres van de IVN-routes hebben we een leuke en bruikbare reactie gehad op de route “Nedereindse
plas”. Naar aanleiding daarvan gaan we de route een klein stukje uitbreiden door de Randdijkse bosjes; dan
kunnen we deze route ook direct weer controleren en zo nodig aanpassen. Wellicht komen we er in 2022 toe om
nog en aantal bestaande routes te controleren en te actualiseren.
Contact: Tiny Scholtens: tiny.scholtens@hetnet.nl en Loes Truijens: loestruijens@hccnet.nl

Website
Onze website is gevuld met activiteiten, cursussen en andere weetjes.
Ook hier wordt gevraagd om input van onze lezers om ervoor te zorgen dat ook deze site up-to-date
blijft.
Contact: Martin van Genderen: bestuur@ivn-nijeo.nl
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