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NatuurNabij
CONTACTBLAD IVN EEMLAND

Jaarverslag 2015

BELEEF DE NATUUR!

Bestuur en Werkgroepen
Harm Jan Luth, voorzitter
06-51598157
voorzitter@ivn-eemland.nl

Dick Nagelhout, bestuurslid
035-6022802
fotografie@ivn-eemland.nl

Bettie Walland, secretaris
035-5432384
secretaris@ivn-eemland.nl

Martine van der Kaa, bestuurslid
035-6011652
info@ivn-eemland.nl

Roel van Wijk, penningmeester
035-5422207
penningmeester@ivn-eemland.nl

Communicatie
coördinator: vacature
natuurnabij@ivn-eemland.nl
webredactie@ivn-eemland.nl

Padden
Tim de Wolf
035-6026761
padden@ivn-eemland.nl

Cursussen
Henk-Jan Strang
06-49718070
cursussen@ivn-eemland.nl

Planten
Marjan Dekker
06-24239907
planten@ivn-eemland.nl

Duurzaamheid (in oprichting)
Göran Christiansson
telnummer komt nog
duurzaamheid@ivn-eemland.nl

Scholen
Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf
035-6021152
scholen@ivn-eemland.nl

Eemnes
Nelleke Bary
035-5382661
eemnes@ivn-eemland.nl

Vogels:
Vacature
voor de coördinatoren van de subgroepen:
zie de website bij de werkgroep Vogels

Excursies
Corry Heus
035-6023163
excursies@ivn-eemland.nl

Wandelingen
Tanneke Voorintholt en Martine van der Kaa
035-6011652
wandelingen@ivn-eemland.nl

Fotografie
Dick Nagelhout
035-6022802
fotografie@ivn-eemland.nl

Weidevogels
Roel van Wijk
035-5422207,
weidevogels@ivn-eemland.nl

Libellen & Vlinders
Dick Nagelhout
035-6022802
libellen-vlinders@ivn-eemland.nl

NatuurNabij:
Carla Franssen en Bettie Walland
natuurnabij@ivn-eemland.nl

Natuurpaden
Martien van Liempd
030-2292639
natuurpaden@ivn-eemland.nl

Website: www.ivn.nl/afdeling/eemland
Bettie Walland
webredactie@ivn-eemland.nl

Natuurwerkgroep Bunschoten
Wim Smeets
033-2983147
bunschoten@ivn-eemland.nl

Ledenadministratie
Martine van der Kaa
ledenadministratie@ivn-eemland.nl

Natuur en milieubeleid: vacature

foto omslag: Gertjan Hooijer
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NatuurNabij
Voorwoord
In deze NatuurNabij de jaarverslagen 2015 van het Bestuur en de
Werkgroepen van IVN Eemland.
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 11 april
in clubgebouw Vogelzang te Soest. U bent van harte uitgenodigd!
Intussen wordt alweer hard gewerkt aan de activiteiten in het
voorjaar, zie de aankondigingen hieronder en de informatie op
de pagina's 21, 22 en 23.
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Uitnodiging en Agenda
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Lezing en Cursussen
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Voorjaarsexcursie

Bettie Walland

Uitnodiging excursie naar de Achterhoek
Zaterdag 21 mei 2016
Weer een mooie excursie voor leden en donateurs van IVN
Eemland.

Lezing Soest over Libellen en vlinders
Woensdagavond 20 april 2016 om 20.00 uur in het Gemeentehuis
Soest.
Aanmelden is noodzakelijk!

Groene Cursus in mei 2016
In mei 2016 wordt een Groene cursus gehouden in de Groene Inval
in Baarn.

Cursus over Nederlandse varens
met veldexcursie
Zaterdag 4 juni 2016. Aanmelden is noodzakelijk!
De cursus met veldexcursie (rondwandeling) worden gegeven
door Harry Roskam.

COLOFON
NatuurNabij
Afdelingsblad van IVN Eemland
www.ivn.nl/afdeling/eemland
Secretariaat IVN Eemland
p/a van Lenneplaan 76
3768 XL Soest
email: secretaris@ivn-eemland.nl
Contributie/donatie 2016
Leden: € 20,00
Donateurs: € 15,00
Gezinsleden: € 5,00
Ledenadministratie:
ledenadministatie@ivn-eemland.nl

Publiekswandelingen en Slootvissen
In Baarn, Eemnes en Soest

KOPIJ:
natuurnabij@ivn-eemland.nl

Meer informatie op pagina's 21, 22 en 23. van deze NatuurNabij
Zie ook de pagina Activiteiten op onze website!
www.ivn.nl/afdeling/eemland/activiteiten/

DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Maandag 11 april 2016 om 20.00 uur
locatie: Clubgebouw Vogelzang te Soest
Inloop voor koffie en thee vanaf 19.30 uur.

Agenda
1. Opening, mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 april 2015
(zie de NatuurNabij Zomer 2015, ook in PDF op de website)
3. Financiën
- Financieel jaarverslag 2015
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuwe kascommissie
- Decharge penningmeester
- Begroting 2016
4. Jaarverslagen bestuur en werkgroepen
5. Voorstel contributie voor jeugdleden met ingang van 1 januari 2016: € 5,00 euro*
6. Bestuurssamenstelling:
Martine van der Kaa is in april 2016 gedurende 3 jaar bestuurslid geweest en treedt af.
Zij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur is er niet in geslaagd een kandidaat te vinden
om haar te vervangen.
7. Werkgroep Duurzaamheid
8. Rondvraag
9. Sluiting
De Algemene Ledenvergadering zal ongeveer een uur duren.
Na afloop zal de werkgroep Fotografie een powerpoint-presentatie geven over Eemland in Beeld.
Clubgebouw Vogelzang is gelegen in het Desmond Tutu-centrum, Molenstraat 8d, Soest.
Het gebouw is bereikbaar via de ingang aan de van Goyenlaan (tussen de huisnummers 149 en 151)

*Toelichting op voorstel contributie voor jeugdleden: per 1 januari 2016: € 5,00 euro
IVN Eemland heeft voor het eerst een jeugdlid, met ingang van 1 januari 2016 (Natuurwerkgroep Bunschoten).
IVN landelijk heeft geen jeugdleden, maar de Afdelingen van IVN kunnen wel jeugdleden hebben en hen inschrijven in
de landelijke ledenadministratie. Na die inschrijving valt het jeugdlid ook onder de collectieve verzekeringen van IVN.
De ingeschreven jeugdleden van de afdelingen ontvangen niet het landelijk blad Mens en Natuur. Voor jeugdleden is
géén afdracht verschuldigd aan IVN landelijk.

Ledenadministratie
Jaarverslag ledenadministratie IVN Eemland 2015
door Martine van der Kaa
Het jaar 2015 geeft een lichte groei te zien van het aantal leden, wat betekent dat het totaal
van leden, gezinsleden en donateurs nu de 300 heeft gepasseerd.

Leden
Gezinsleden
Donateurs
Subtotaal
Relaties
Totaal

4

Ultimo 2014

Uit

In

Ultimo 2015

155
18
117
290
63
353

5
1
5
11
0
11

14
2
7
23
1
23

164
19
119
302
64
366
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Bestuur
Jaarverslag Bestuur 2015
door Bettie Walland
2015 was in vele opzichten een heftig jaar. Ook de natuurverschijnselen waren bijzonder, ons “hoogseizoen” kende veel
plakkerige dagen afgewisseld met hoosbuien en zomerstormen.
Dat mocht de pret niet drukken, slechts één activiteit moest worden afgelast, er werd weer heel veel werk verzet, zie de
verslagen van de werkgroepen in deze NatuurNabij.
Veel dank aan alle actieve leden, waarvan velen zich al jaren en jaren inzetten voor de wandelingen, voor natuuredu
catie aan scholieren en volwassenen, voor natuurpaden, oeverzwaluwen, uilen, roofvogels, ijsvogels, weidevogels,
vlinders, inventarisaties, publiciteit en vele andere activiteiten.
Een kort Overzicht Activiteiten 2015 is te vinden op onze afdelingswebsite, zie:
www.ivn.nl/afdeling/eemland/vereniging/activiteiten-2015.
Daarnaast waren er de jaarlijks terugkerende activiteiten die niet zozeer in werkgroep verband worden uitgevoerd:
-Nieuwjaarsviering: 2015 werd ingeluid met een goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst in clubhuis Vogelzang te Soest.
Na een wandeling en een aangekleed drankje konden we genieten van de lezing van Wim Smeets over vogels in de
omgeving van Bunschoten, natuurlijk met prachtige foto’s.
- Lezing in samenwerking met de gemeente Soest: de lezing over solitaire bijen en honingbijen op 1 april 2015 trok ruim
80 toehoorders.
- Fietstocht Koningsdag in samenwerking met het Oranje Comité Soest: leden van IVN Eemland ontwikkelden een
fietstocht door de polders in Eemland. Sinds enkele jaren worden de fietsroutes uitgedeeld bij molen de Windhond op
de Soester Eng. Een prachtig plekje, waar direct een kijkje kan worden genomen in de molen en koek kan worden geproefd
van zelf gemalen meel.
- Van Eng tot Eem: 5 leden namen deel aan de projectweek brugklassen 2015 van het Griftland College. (zie pagina 7)
- Radio Soest: diverse leden namen deel aan de programma’s Ommetje natuur en de Natuurtafel.
- Kramen, in 2015 weer wat vaker: op de markten van Groei & Bloei, tijdens het Cultureel Festival in Baarn en op de
Soester Markt. De kramen worden bemenst door diverse leden, de organisatie is nu in handen van leden van de Foto
werkgroep, die op die markten goede zaken doen met de door hen gemaakte placemats.
(Er waren ook kramen in Bunschoten en Eemnes, zie het verslag van die werkgroepen)
Nieuw in 2015:
- Er is een start gemaakt met het organiseren van extra lezingen. Bij de aftrap helaas een hittegolfje: de lezing met
veldexcursie over Nederlandse varens door Harry Roskam moest worden afgelast en is verplaatst naar 4 juni 2016.
Geert Kuitenbrouwer vertelde in september over Ons zonnestelsel, sterevolutie en leven in het Heelal.
Tot slot nog een Kleurrijke lezing over paddenstoelen door Kees de Heer.
- In de Baarnse Courant en de Soest Nu verscheen in totaal 14 keer een column met foto over vogels, vlinders, libellen,
spinnen, zwammen etc, een initiatief van Dick Nagelhout.
- Nieuwsbrieven voor leden en donateurs met activiteiten in de komende maanden (6x)
Punt van zorg en extra aandacht blijft de bemensing van de activiteiten en andere taken voor het reilen en zeilen van
de afdeling. Helaas wordt het probleem alleen maar groter: ivm leeftijd, fysieke gesteldheid en andere omstandigheden
worden oudere actieve leden minder inzetbaar. Daarmee dreigt ook kennis verloren te gaan.
Ruim 100 leden waren in 2015 lid van een van onze 15 werkgroepen, dat lijkt veel, maar de mate van inzet varieert enorm.
Voor sommigen is het zelfs een beetje té veel, zonder zicht op vervanging of aflossing.
.
De werkgroepen Wandelingen en Scholen hebben steeds meer moeite om hun programma “bemenst” te krijgen en de
werkgroepen Natuur & Milieubeleid en Communicatie zitten al jaren zonder vaste bemanning. Die werkzaamheden
worden nu ad hoc (N&M) en structureel (oa. NatuurNabij, website) door enkele leden gedaan, maar met name de redac
tie van de NatuurNabij zou wel extra hulp kunnen gebruiken!
Het bestuur doet dan ook een oproep aan alle leden: iedere inzet is welkom, alle kleine beetjes helpen!
Meld je aan bij het bestuur of een van de werkgroepen, lidmaatschap van een werkgroep is daarbij geen “must”, inci
dentele inzet is ook mogelijk en wenselijk!
Archief IVN Eemland
Onze afdeling heeft helaas geen eigen onderkomen, het verenigingsarchief verhuisde om de paar jaar naar een ander
bestuurslid en ligt nu ergens op een kamertje zéér in de weg. Dat kan niet zo doorgaan.
Het bestuur heeft daarom contact gezocht met het gemeentearchief Soest, onderdeel van Archief Eemland, dat bereid
is ons archief op te nemen.
Het vergt nog het nodige werk (plaatsingslijst en aanlevering zonder nietjes en in zuurvrije omslagen en dozen) maar
vermoedelijk vindt de verhuizing plaats in het voorjaar van 2016.
Website, NatuurNabij en Nieuwsbrieven
Onze afdelingswebsite is up to date gehouden en de pagina’s Nieuws en Activiteiten werden regelmatig gevuld of ververst.
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Kennelijk niet voor niets: onze website stond in de top 20 van de 149 afdelingswebsites (op basis van geraadpleegde
pagina's).
De NatuurNabij verscheen vier keer in 2015.
Voorts ging zes keer een Nieuwsbrief uit met aankondigingen van activiteiten op korte termijn.
Het bestuur kwam dit jaar 13 keer bijeen en vergaderde vier keer met de coördinatoren van de werkgroepen.
Drie bestuursleden waren in 2015 tevens coördinator van een werkgroep, één bestuurslid beheert/vult de afdelingsweb
site, maakt de Nieuwsbrieven en enkele uitgaven van de NatuurNabij (dit laatste samen met Carla Franssen).
Eén bestuurslid organiseert de kramen in Soest en Baarn.
Ook het bestuur zoekt versterking. Het is tot nu toe niet gelukt om ter vervanging van Martine een nieuw bestuurslid
aan te trekken, terwijl dit echt hard nodig is.
IVN Utrecht/Landelijk
Tony Gaillard heeft de afdeling ook in 2015 vertegenwoordigd in het regio-overleg van IVN Utrecht (drie keer) en bij de
Raad van Advies van IVN Utrecht.
Harm Jan Luth bezocht de (voorzitters)conferentie op 14 maart 2015, over de toekomst van IVN. Hier kwam ook de sa
menwerking van IVN en de KNNV (Koninklijke Nederlands Natuurhistorische Vereniging) aan de orde.
Uiteindelijk hebben IVN en de KNNV besloten tot een samenwerkingsovereenkomst (in februari 2016 gesloten).
Meer hierover op www.ivn.nl.

Plannen voor 2016
- Huidige activiteiten* voortzetten, zie ook de verslagen van de werkgroepen.
- Nieuwe activiteiten/projecten ontwikkelen met een andere opzet.
Na een noodkreet vanuit de Werkgroep Wandelingen is in november 2015 een brainstorm-avond gehouden
waaraan bestuur, coördinatoren en enkele natuurgidsen deelnamen.
Besloten is om ieder seizoen een project (een wandeling of fietstocht langs bemande posten) te organiseren,
waarbij naast de natuurgidsen van de Werkgroep Wandelingen ook leden van andere werkgroepen worden
ingezet, met hun expertise op een bepaald terrein.
De organisatie is in handen van de Werkgroep Wandelingen, zie ook het verslag van die werkgroep.
- Nieuwe werkgroep: Duurzaamheid.
November jl heeft Göran Christiansson het initiatief genomen tot oprichting van de Werkgroep Duurzaamheid
van IVN Eemland. De plannen worden in 2016 verder uitgewerkt. Goran kan daarbij zeker nog hulp gebruiken; leden
die mee willen denken over de opzet en activiteiten van deze werkgroep zijn van harte welkom.
(email: duurzaamheid@ivn-eemland.nl)
- Zo mogelijk een nieuw project van de Werkgroep Scholen, ter vervanging van het project Van Luchtkasteel tot
Dassenburcht, zie verslag van die werkgroep
- Voortzetten activiteiten Vlinderwerkgroep IVN Eemland in iets andere vorm.
De Vlinderwerkgroep wordt Werkgroep Libellen en Vlinders.
Een andere opzet met meer nadruk op libellen en macrovlinders, zie het verslag van de Vlinderwerkgroep.
- De Opleiding tot IVN Natuurgids in samenwerking met IVN De Bilt, start eind 2016
- Een Groene Cursus in mei 2016 (vier avonden en twee excursies)
- Extra lezingen en cursussen met excursie (te beginnen met de Cursus Nederlandse varens op 4 juni 2016
- Meer communicatie naar leden en donateurs en derden: Facebook is wenselijk: wie o wie?
- Extra kramen op markten, Koningsdag etc.
- Contacten met andere organisaties onderhouden en onderzoeken of en zo ja, met wie en op welke wijze
meer samenwerking mogelijk is.
*Huidige activiteiten zie voor een overzicht de pagina Activiteiten 2015 op onze website:
https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/vereniging/activiteiten-2015

Financieel jaarverslag 2015
Het Financieel Jaarverslag 2015, de Begroting 2016 en het verslag van de Kascommissie
is te vinden op pagina 19, 20 en 21 van deze NatuurNabij.
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Cursussen
Coördinator werkgroep: Henk-Jan Strang (verslag)
Aantal werkgroepleden (31 december 2015): 6
De Cursuscommissie heeft in 2015 een terugkomdag voor
IVN Natuurgidsen binnen IVN Eemland georganiseerd, een
avond voor leden en publiek georganiseerd over padden
stoelen en gesproken over het organiseren van een volgen
de opleiding tot IVN Natuurgids. Ook gaven twee werk
groepleden eind februari 2015 een lezing over natuurlijk
moestuinieren en toepassing van permacultuur tijdens de
algemene ledenvergadering van biologische tuinbouwver
eniging ’t Nut.
Terugkomdag
De opkomst bij de terugkomdag was goed. Uitgenodigd
waren de groep IVN Natuurgidsen van IVN Eemland en IVN
De Bilt die eind 2013 hun opleiding hebben afgerond en de
wandelgidsen uit de Werkgroep Wandelingen van IVN
Eemland.
Op de terugkomdag (6 juni 2015) werd vanuit kinderboer
derij De Veenweide in Soest een wandeling gemaakt door
Pijnenburg (zie foto) en was er een lezing over landbouw
en biodiversiteit.
Avondlezing over paddenstoelen
1 oktober was er in De Groene Inval in Baarn voor leden en
donateurs van IVN Eemland en voor het publiek een lezing
over paddenstoelen aan de hand van fotomateriaal. De
opkomst was goed.(26 mensen)

2016
De werkgroep cursussen wil in 2016 opnieuw een terug
komdag voor IVN Natuurgidsen organiseren.
Daarnaast bestaat de wens om een groene cursus te orga
niseren. Belangrijkste doel voor 2016 is echter om samen
met IVN De Bilt eind 2016 opnieuw een opleiding tot IVN
Natuurgids van start te laten gaan. Daarom zullen de acti
viteiten van de werkgroep in 2016 zich voor een belangrijk
deel op de voorbereiding daarvan richten.

Opleiding tot IVN Natuurgids
In 2015 heeft de werkgroep gebrainstormd over een volgen
de opleiding tot IVN Natuurgids. Daarbij is gekeken naar
wat de leden belangrijk vinden bij het opnieuw organiseren
van de opleiding en is ook gesproken over wanneer te
starten.
Eind 2015 is duidelijk geworden dat IVN Eemland en IVN
De Bilt opnieuw samen de cursus willen organiseren en dat
de start voor eind 2016 wordt voorzien.

Oproep!
De werkgroep Cursussen zoekt leden/donateurs die de
werkgroep willen ondersteunen bij het organiseren van de
cursussen. Het gaat daarbij om een breed scala aan werk
zaamheden, die kunnen variëren van het regelen en ge
schikt maken van de cursusruimte en het zorgen voor
koffie en thee tot het opzetten van programma’s en het
verzorgen van lessen. Bij interesse, stuur een mail naar
cursussen@ivn-eemland.nl.

Van Eng tot Eem
door Pieter Augustinus
Op dinsdag 22 april en woensdag 23 april hebben we
deelgenomen aan de projectweek brugklassen 2015 van het
Griftland College.
Traditiegetrouw bezet IVN Eemland de post in het Eemdal,
ter hoogte van de Kleine Melm.
Zo’n 275 scholieren hebben op die twee dagen in groepjes
van 4 à 5 per fiets de post aangedaan, om informatie te
verzamelen over ondergrond en bodemgebruik in het
Eemdal.
We hebben daarbij gezorgd voor aanschouwelijk onderwijs,
door met een steekboor (guts) veen naar boven te halen; de
relatie met het bodemgebruik (grasland) werd daardoor (bij
de meeste leerlingen) al snel helder.
Leuk om te doen en we hadden er redelijk goed weer bij.
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Groene Cursus in mei 2016
In mei 2016 wordt een Groene Cursus georganiseerd.
De lesavonden zijn op de dinsdagen 3, 10, 17 en 24 mei.
En 2 excursies, waarvan één op 24 mei, na de cursus.
Locatie: de Groene Inval in Baarn.
Meer informatie volgt, houd de website in de gaten!
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Bunschoten
Coördinator: Wim Smeets (verslag)
Aantal werkgroepleden: 7
De Natuurwerkgroep Bunschoten heeft in 2015
de volgende voornaamste activiteiten ontplooid:
Activiteit: Vogeltellingen Vitens-plasjes Westdijk,
In 2015 in totaal 10.367 vogels geteld en 81 soorten.
In totaal 148 soorten vanaf 2001.
Wanneer: de eerste zaterdag van de maand.
Deelnemers gemiddeld: 13 (vorig jaar 11).
Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, Amersfoorts Vogelnet,
Utrechts Vogelnet, via email aan alle deelnemers.
(de telresultaten staan op de website van IVN Eemland, zie:
Werkgroepen>>Natuurwerkgroep Bunschoten>>
Maandelijkse Vogeltelling Westdijk Bunschoten
foto: Wim Smeets

Activiteit: Inrichten Vogelkijkpunt.
Wanneer: Tijdens fietstocht BBBB-dag
(de Bunschoter Boeren- en BeestenBoeldag)
Deelnemers gemiddeld: Activiteit ging niet door vanwege
het slechte weer,
kijkpunt werd wel ingericht en werd beloond door organi
satie BBBB-dag.
Activiteit: Boomfeestdag.
Deelnemers gemiddeld: Twee leden van IVN Bunschoten
waren actief aanwezig.
Activiteit: Inrichten marktkraam samen met IVN Nijkerk.
Wanneer: Tijdens BBBB-dag.
Deelnemers gemiddeld: 70.
Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, lokale krant De Bunschoter.
Activiteit: Bomenpadboekjes, 25 stuks/per school
+ 1 werkblad en 1 cd.
Wanneer: Hele jaar. Voor 8 basisscholen gereed.
Nog twee boekjes te gaan.
Publiciteit: De Bunschoter.
Activiteit: Inrichten en onderhoud Vebowand Bunschoten.
Wanneer: Voorjaar: wand voor broeden in orde maken,
schrikdraadinstallatie aanbrengen.
Tijdens broedseizoen wand kruidenvrij houden.
In najaar onderhoud nestgangen.
Publiciteit: De Bunschoter, het Vogeljaar met 3500 abonnees
en Natura (blad KNNV).
Activiteit: Les Weidevogels.
Wanneer: juni.
Deelnemers gemiddeld: 25.
Publiciteit: School-website
Activiteit: Aanbrengen en controle kunstnesten
boerenzwaluwen.
Wanneer: April-juni.
Deelnemers gemiddeld: 3
Activiteit: Inventarisatie uilen.
Wanneer: Eind februari-begin maart.
Deelnemers gemiddeld: 6.
Publiciteit: De Bunschoter
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Activiteit: Inrichten vlinder- en vogelvriendelijke
buurttuin.
Wanneer: Onderhoud gedurende het hele jaar
door schoolklassen.
Deelnemers gemiddeld: Verscheidene schoolklassen.
Publiciteit: De Bunschoter.
Activiteit: Aanbrengen en controle kunstnesten steen- en
kerkuilen.
Wanneer: Najaar en winter.
Deelnemers gemiddeld: 4.
Publiciteit: De Bunschoter.
Activiteit: Contact met en bij de gemeente over bomen,
bomenbeleid en bomenpaden.
Wanneer: enkele malen in de loop van het jaar.

Geplande activiteiten voor 2016
Coördinator: Wim Smeets
Aantal werkgroepleden: 8
Activiteit: Vogeltellingen Vitens-plasjes Westdijk.
Wanneer: de eerste zaterdag van de maand, van 9 tot 10 uur.
Activiteit: Inrichten Vogelkijkpunt.
Wanneer: Tijdens fietstocht BBBB-dag.
Activiteit: Deelnemen aan de wandeling in de Bunschoter
polders door IVN Eemland en inrichten vogelkijkpunt op
de Westdijk en info-punt bij de Palendijk.
Wanneer: Voorjaar.
Activiteit: Inrichten marktkraam samen met IVN Nijkerk.
Wanneer: Tijdens BBBB-dag.
Activiteit: Bomenpadboekjes,
25 stuks/per school +1 werkblad en 1 cd.
Wanneer: Het voorjaar, voor alle 10 basisscholen gereed,
inclusief cd voor alle scholen met daarop alle boekjes van
alle scholen. Ook een exemplaar (boekjes + cd) voor ge
meente en Rabobank.

IVN EEMLAND

Activiteit: Inrichten en onderhoud Vebowand Bunschoten.
Wanneer: Voorjaar: wand voor broeden in orde maken,
schrikdraadinstallatie aanbrengen. Tijdens broedseizoen
wand kruidvrij houden. In najaar onderhoud nestgangen
(enkele middagen).
Activiteit: Inventarisatie uilen.
Wanneer: Eind februari-begin maart, in de vooravond.
Activiteit: Inrichten vlinder- en vogelvriendelijke buurt
tuin.
Wanneer: Onderhoud gedurende het hele jaar door
schoolklassen Groen van Prinstererschool.
Activiteit: Aanbrengen en controle kunstnesten steen- en
kerkuilen.
Wanneer: Najaar en winter.
Veldleeuwerik - foto: Wim Smeets

Eemnes
Coördinator : Nelleke Bary (verslag)
Aantal werkgroepleden : 4
De Werkgroep Eemnes was in 2015 weer betrokken bij
diverse activiteiten in Eemnes, zoals de Weidevogellessen,
excursies en de inventarisatie bij de Valse Bosjes. Een van
onze leden is havenmeester bij ‘t Raboes en de andere leden
van de Werkgroep Eemnes zijn vrijwilliger bij de Weidevo
gelbescherming in de Eemnesser polder. Dat zorgt ervoor
dat we met extra kennis en enthousiasme over de polder,
de weidevogels en het gevolgde beheer kunnen vertellen.
Terwijl de kranten afgelopen jaar vol stonden over de
achteruitgang van de weidevogels in Nederland, is Eem
land een gebied waar het goed gaat. Niet alleen dankzij de
reservaten van Natuurmonumenten maar ook door de
inzet op hun eigen bedrijf van een groot aantal boeren, die
aangesloten zijn bij de Agrarische Natuur Vereniging Ark
& Eemlandschap (ANV).
Het weidevogelbeheer wordt in 2016 in heel Nederland
drastisch veranderd en de ANV in Eemland is een van de
voortrekkers bij de invoering daarvan.

verschillende wijze al dan niet ingezaaid en IVN Eemland
inventariseert de zich ontwikkelende flora.
De Valse Bosjes zijn niet toegankelijk voor publiek. De
naast het grasland gelegen bosjes danken hun naam aan
de slappe bodem waar de grond zomaar onder je voeten
kan wegzakken.
Excursies
Regelmatig komen aanvragen voor excursies in de Eemnes
ser polder binnen, soms via de Wandelwerkgroep, maar
steeds vaker ook direct bij de Werkgroep Eemnes. Afgelo
pen jaar hebben we rondleidingen gegeven aan een groep
je burgemeesters uit de Provincie Utrecht, een groep colle
ga’s van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem, een politieke
partij uit Eemnes en deelnemers aan een bedrijfsuitje.
Samen met twee andere IVN gidsen werden ook deed dit
jaar weer enkele door fietsboot Eemlijn georganiseerde
vogelexcursies langs de Weidevogelgebieden van Natuur
monumenten gegeven.

Weidevogellessen
Er werd voortgegaan met de Weidevogellessen voor basis
scholen i.s.m. NME-centrum Het Spookbos. Helaas kon er
dit jaar slechts één les worden gegeven, maar zoals ge
woonlijk was het weer een groot succes ondanks de regen
bui die ons overviel (ca 25 leerlingen).
Volgend jaar gaan we ons inzetten om de Weidevogelles
beter onder de aandacht van de scholen te brengen.

Groenplan en gemeente Eemnes
De gemeente Eemnes nodigde IVN Eemland als specifieke
doelgroep uit voor de bijeenkomsten met bevolking over
het nieuw op te stellen Groenplan. We hebben deelgeno
men aan deze bijeenkomsten en een stuk ingeleverd met
onze wensen voor een natuurlijker beheer van het Open
baar Groen in de bebouwde kom van Eemnes.

Inventarisatie Valse Bosjes
Leden van de Plantenwerkgroep en de Werkgroep Eemnes
inventariseerden ook dit jaar weer voor Natuurmonumen
ten een nieuw ontwikkeld stuk schraal grasland in de Valse
Bosjes.
De Valse Bosjes vlakbij de Theetuin zijn een belangrijke
natuurschakel tussen de Gooise Heuvelrug en de polders.
Het gebiedje is onderdeel van de EHS en was tot enkele
jaren geleden sterk vervuild. In een samenwerking tussen
gemeente Eemnes, Waterschap Vallei & Veluwe en Natuur
monumenten is er gesaneerd waarbij o.a. stukken grasland
zijn afgegraven en stuwen geplaatst om het uit het Gooi
afkomstige kwelwater vast te houden. Proefstroken zijn op

Diversen
Samen met twee andere IVN gidsen bemensten we op 13
september tijdens de Eemnesser Feestweek een telescoop
post in de polder bij een door het feestcomité georganiseer
de fietstocht. Er hielden zeker 100 fietsers stil bij onze post
en daar was steeds weer wat nieuws te zien en te vertellen.
Terwijl wij daar stonden voerde een sperwer vlak voor onze
neus een geslaagde aanval uit op een watersnip en een
slechtvalk een mislukte op een wintertalinkje.
Twee IVN ers verzorgden tijdens de Nacht van de Nacht bij
NME centrum Het Spookbos het uilenballen pluizen.
Een aantal keren werd met de Fotowerkgroep mee op pad
gegaan. Hun Fotospecial gaat dit jaar over Eemnes.
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Excursies
Coördinator: Corry Heus (verslag)
Aantal werkgroepleden: 3
Op zaterdag 9 mei zijn we met 18 leden/donateurs afgereisd
naar De Rijp alwaar we ‘s morgens een echt ‘Hollandse’
vaartocht door de Eilandspolder hadden.
Twee IVN gidsen van de afdeling Waterland en de schipper
wisten ons veel te vertellen over heden en verleden van
dit prachtige gebied. Er stond een stevige wind, met daarbij
Hollandse luchten en stevige golven, maar goed dat de
planning om te varen niet ’s middags was, want toen
wakkerde de wind nog verder aan en was het niet meer
verantwoord geweest om het water op te gaan zo vertelde
de schipper.
In de middag zijn we De Rijp gaan verkennen, een mooi oud
dorp. In vroeger tijden werd daar veel geld verdiend aan de
walvisvaart en de haringvisserij. Fotoverslagen van deze
excursie zijn te vinden op de website van IVN Eemland
site-bij werkgroep Excursies (www.ivn.nl/afdeling/eem
land/werkgroepen/werkgroep-excursies).
Zaterdag 26 september reisden we af naar Egmond aan Zee,
om daar met 15 personen Noord-Hollands Duingebied te
bezoeken. We hadden deze dag een geweldige gids, Luc
Knijnsberg, boswachter van het PWN Waterleidingbedrijf.
Hij kent het gebied met alles wat er groeit en bloeit als zijn
broekzak, is een bevlogen vogelaar en vlinderaar en heeft
enthousiast verteld over zijn gebied.
Op een prachtige plek bij een waterplas in de duinen gingen

Najaarsexcursie - foto: Monique van Buuren

we lunchen, we zaten nog niet of de IJsvogel vloog over, en
weer, en weer, wat een geweldige belevenis was dat.
Voor een verslag (van Violet Middelman) en fotoverslagen
zie de website van IVN Eemland via bovenstaande link.
Voor volgend jaar hebben we al wat prille ideeën voor ex
cursies, dat gaan we nog op poten zetten, maar het wordt
vast weer boeiend! (zie de aankondiging op pagina 23!!)

Fotografie
Coördinator: door Dick Nagelhout (verslag)
Aantal werkgroepleden: 25
Eind 2015 telde de groep 25 leden waarvan ongeveer 20 vrij
actief zijn. Gemiddeld namen ongeveer 10 fotografen deel
aan een maandelijkse fotosafari.
Het afgelopen jaar hebben we vrijwel elke vierde zondag
van de maand een bezoek gebracht aan een natuurgebied
in Eemland.
Eemnes stond drie keer op het programma in verband met
de voorbereiding van een fotospecial van NatuurNabij over
deze plaats. Verder waren we bijvoorbeeld in De Wiek,
Venwoude, de Stompert, de Zoom en de Korte Duinen.
De foto’s worden geplaatst op: http://fwg-eemland.pgserve.
nl/cpg/
Van de mooiste foto’s in ons bestand zijn placemats ge
maakt. Deze zijn ook dit jaar weer verkocht bij de markten
van Groei & Bloei en bij de lezing over bijen in het Gemeen
tehuis van Soest.
Dit jaar waren we ook present bij het Cultureel Festival in
Baarn, de Eemnesser Feestweek en bij de SoesterMarkt, al
of niet in samenwerking met leden van andere werkgroe
pen. De placemats vormen een mooie aanleiding voor een
praatje over IVN Eemland.
Voor het maken van de placemats is een lamineerapparaat
aangeschaft dat ook gebruikt kan worden door de andere
werkgroepen. Foto’s van leden van de werkgroep zijn ook
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Fotografen bij een kommavlinder - foto: Joop van Slooten

gebruikt voor de NatuurNabij en voor persberichten.
Om de kwaliteit van onze foto’s te verbeteren zijn dit jaar
weer twee bijeenkomsten georganiseerd. Dit keer op de
zolder van Kinderboerderij Veenweide in Soest.
Plannen 2016
In grote lijnen willen we doorgaan met de huidige activi
teiten. Daarnaast gaan we werken aan een presentatie
waarbij de belangrijkste karakteristieken van Eemland in
beeld worden gebracht. Daarbij gaat het om landschap,
flora en fauna van Bunschoten, Eemnes, Baarn, Soest en
Soesterberg, onder meer bezien met de vier brillen van
Leesbaar Landschap.

IVN EEMLAND

Natuurpaden
Coördinator: Martien van Liempd (verslag)
Aantal werkgroepleden: 7
De werkgroep bestaat momenteel uit zeven actieve leden,
twee leden hebben ons team in 2015 verlaten.
In 2015 hebben we getracht de realisatie van natuurpad de
Stompert af te ronden maar dat is helaas niet gelukt. Reden
is dat de aanvankelijk door Defensie toegezegde steun elke
keer opnieuw werd uitgesteld door o.a. personeelswisse
lingen en andere “drukke werkzaamheden”. We hebben
besloten om begin 2016 toch weer in gesprek te gaan met
Defensie om uit de impasse te geraken.
De situatie rondom het Natuurpad De Zoom is nog steeds
onzeker maar er hebben inmiddels weer gesprekken met
de gemeente plaatsgevonden om te kijken of er toch een
langere route kan worden gerealiseerd die aansluit op de
nog bestaande verkorte route.
In 2016 zullen we gaan inventariseren wat er mogelijk is en
dit verder met de verantwoordelijke personen van de ge
meente bespreken. Voorlopig kan alleen de verkorte route
van natuurpad De Zoom worden gelopen.
De overige paden zijn verder wel up-to-date. Natuurpad
over Eng en Brink is wat uitgebreider gecontroleerd omdat
de bewegwijzering (groen/gele markering) op een aantal
plaatsen was verdwenen of nog moeilijk zichtbaar was.
Met de gemeente Soest is afgesproken dat zij in principe de
bewegwijzering zullen herstellen. Wij hebben de gemeente
een overzicht met foto’s en een kaart aangeleverd van de
punten waarop markeringen opnieuw aangebracht, dan

foto: Max Kruijtzer

wel vervangen zouden moeten worden.
De gemeente kan tot op heden nog niet aangeven wanneer
zij gaan beginnen met de herstelwerkzaamheden maar wij
hopen dat het in het voorjaar van 2016 gereed is.
Tot besluit is de werkgroep het afgelopen jaar vier keer bij
elkaar geweest voor een vergadering.

Planten
Coördinator werkgroep: Marjan Dekker (verslag)
Aantal werkgroepleden: 17
In 2015 waren er 17 geregistreerde leden van de werkgroep.
Hiervan is ongeveer tweederde met grote regelmaat actief.
Wij hebben van maart tot oktober diverse wandelingen
ondernomen, ongeveer twee maal per maand.
De werkgroep heeft meerdere bezoeken afgelegd aan het
gebied de Wiek (bij landgoed Pijnenburg, Soest) en de Paltz
nabij Soestduinen en Soesterberg.
De Paltz is tot landgoed gevormd tussen 1867 en 1880. Het
park van het landgoed is ontworpen en aangelegd door
Springer en Copijn.
Het landgoed heeft diverse eigenaren gehad, maar tegen
woordig is het in bezit van het Utrechts Landschap.
(www.ivn.nl/afdeling/eemland/natuur/de-paltz)
Een greep uit de flora van de Paltz: Bosandoorn, Heggewik
ke, Hondsdraf, Jacobskruiskuid, Vogelpootje, Klein tasjes
kruid, Muizenoortje, Echt vingerhoedskruid en Zandblauw
tje. Een leuk feitje over de Bosandoorn: bladeren worden
gebruikt ter genezing van wonden, daar ze een etherische
olie bevatten.
De werkgroep heeft nog enkele andere gebieden bezocht,
zoals een bezoek van een stukje hei bij het Monnikenbos,
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een pad langs de Amersfoortse waterzuivering naar de Eem
en landgoed Vijverhof, waar we een aantal (uitgebloeide)
orchissen hebben gezien. Zeker het opnieuw bezoeken
waard.
Net als vorig jaar hebben we het Pluismeer bezocht, met
toestemming van Staatsbosbeheer.
Dit jaar zijn planten gezien die vorig jaar niet werden
waargenomen.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de plantenontwikke
ling zullen we komende jaren het Pluismeer misschien
blijven bezoeken. Het blijkt maar weer dat er tijdens de
wandelingen ontzettend veel te zien valt!
Ook dit jaar inventariseerden enkele leden van de Planten
werkgroep ism de Werkgroep Eemnes voor Natuurmonu
menten een schraal grasland in de Valse Bosjes in Eemnes,
Na een aantal jaren hoopt Natuurmonumenten een reeks
gegevens te hebben waaruit conclusies aangaande de na
tuurontwikkeling in het gebied kunnen worden getrokken.
Voor 2016 moeten de plannen nog gemaakt worden. In
maart zullen wij bepalen waar de wandelingen ons dat jaar
naar toe gaan voeren.

NatuurNabij 11

Padden
Coördinator: Tim de Wolf (verslag)
De Paddenwerkgroep Soest heeft in 2015 de activiteiten
wederom gericht op de Insingerstraat en Wieksloterweg
Oostzijde. Dit blijken in onze gemeente de knelpunten te
zijn, plekken waar een intensief gebruikte verkeersweg de
route van de paddentrek doorsnijdt. Over de Zandlaan
blijven ons berichten bereiken dat er veel padden zouden
oversteken. De verkeersintensiteit is er laag en bij inspectie
worden geen dode padden aangetroffen.
De werkwijze van de Paddenwerkgroep is dat een deel van
de overstekende padden door middel van ‘raapacties’
wordt gevangen en wordt overgezet. Op plaatsen waarvan
we weten dat er veel padden oversteken worden kort voor
de trek schermen van worteldoek geplaatst, haaks op de
trekroute van de padden. De padden zoeken een weg langs
het scherm en vallen daarbij in de door ons ingegraven
emmers. Die worden enige malen per etmaal geleegd.
Op 18 februari is de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst van
de Paddenwerkgroep Soest gehouden in De Veenweide
(Vedelaarpad, Soest). Op de bijeenkomst verschenen onge
veer 20 personen, ten dele oude garde, ten dele nieuwe
vrijwilligers.
Begin maart zijn door het serviceteam van de afdeling Re
alisatie van de gemeente Soest onze drie borden geplaatst
(in 2013 door de gemeente gedoneerd). Daarop het verzoek
de weg (Insingerstraat en Wieksloterweg) in verband met
de paddentrek tussen 17.00 en 23.00 uur te mijden. Dit
verzoek lijkt niet te worden opgevolgd. Het is een drukke
sluiproute waar sommige automobilisten menen een hoge
snelheid te moet ontwikkelen.
De paddentrek:
In 2015 zijn de eerste exemplaren op 26 februari waargeno
men, een week later dan in 2014. Als gevolg van de weers
omstandigheden (te koud en te droog) is de trek vrijwel
meteen weer stil komen te liggen tot 8 maart. Die dag zijn
212 padden overgezet, een piekdag! Andere piekdagen
waren 24, 25 en 28 maart met respectievelijk 190, 172 en
223 padden. Forse aantallen verschenen op 17, 18 en 19
maart met 94, 76 en 75 exemplaren en 26 en 29 maart met
85 en 86 stuks.
In de eerste week van april was de trek achter de rug. Aan
het eind van de trek ontstaat altijd een lastige situatie. Er
komen nog laatkomers, maar anderzijds zijn er al terugko
mers. Laatstgenoemde groep ondervindt dan hinder van de
schermen. Bij een bepaalde verhouding moet dan toch
worden besloten de schermen af te breken.
De terugkerende padden vormen een apart verhaal. Anders
dan de trek naar de paarplaats verloopt de terugkeer naar
de winterslaapgebieden veel meer geleidelijk. Sommige
padden richten de schreden meteen na de paring al naar
de winterplaats en brengen daar ook de zomer en vroege
herfst door. Het merendeel echter trekt wel van het water
weg maar blijft ergens op de route hangen. Als het tijd is
zich in te graven voor de winterslaap leggen ze het laatste
deel van het traject af. Op deze manier leven de padden
tijdens hun actieve periode van het jaar verspreid. Dat is
met het oog op het beschikbare voedsel essentieel.
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Padden vrijlaten - foto: Jelger Herder

De verkeerswegen zijn bij de terugkeer een minder groot
obstakel. De padden zijn sneller (want de temperatuur is
hoger) en de oversteek wordt – doordat de dagen langer
zijn – veel later in de avond gemaakt, wanneer de verkeers
intensiteit laag is. De voorjaarstrek is geconcentreerd, de
terugkeer diffuus. Vandaar dat het juist de voorjaarstrek is
waarbij de padden hulp moet en kan worden geboden.
In 2015 zijn in totaal 1816 padden (gewone pad, bufo bufo)
overgezet. In 2014 waren dit er 1550. Er zijn 157 dode padden
aangetroffen. De mortaliteit is dus voor 2015 ongeveer 8%.
Het hoge aantal en de lage mortaliteit zijn een verbetering
ten opzichte van eerdere jaren. De oorzaken zijn waar
schijnlijk gelegen in uitbreiding van de meters scherm (de
schermen garanderen een 24 uurs 100% opvang van de
padden, de ‘raapacties’ doen dit uiteraard niet) en de groei
van de populatie als gevolg van onze overzetacties.
Opmerkelijk is dat de samenstelling in sekse van de popu
latie anders is dan verleden jaar. In 2014 zijn er – voor zover
het geslacht is gedetermineerd – 806 mannen en 511
vrouwen overgestoken. In 2015 zijn de vrouwen in de
meerderheid: 880 vrouwtjes tegenover 668 mannen. Vrou
wen in de minderheid is het te verwachten patroon, aan
gezien de vrouwen om het jaar de trek maken terwijl de
mannen elk jaar op pad gaan. Voor de grote groep vrouwen
in 2015 is vooralsnog geen verklaring.

Facebook
OPROEP!
IVN Eemland is nog niet op Facebook..
Wie wil de opzet en het beheer van facebook voor
IVN Eemland op zich nemen?
Graag aanmelden via secretaris@ivn-eemland.nl!

IVN EEMLAND

Scholen
Coördinatoren: Mary van der Bijl & Alma Dijkgraaf (verslag)
Aantal werkgroepleden: 16
Ook al is afgelopen jaar ons meest intensieve project ‘Van
Luchtkasteel tot Dassenburcht’ opgehouden te bestaan, dat
wil niet zeggen dat de Scholenwerkgroep op haar lauweren
gaat rusten! In de planning zijn we al bezig met onze ove
rige twee projecten.
Aangezien de Slootlessen nog wat verder in het jaar op de
agenda staan, gingen we – zoals gewoonlijk – midden in de
winter de onderlinge banden aanhalen tijdens het winter
uitje. Pieter en Jeroen hadden ’n nostalgisch rondje oud
Soest georganiseerd, waarbij de nadruk lag op de geologi
sche en historische wordingsgeschiedenis van ons dorp.
Het traditionele Familieslootvissen, dat zoals ieder jaar
georganiseerd wordt door de Wandelwerkgroep in samen
spel met de Scholenwerkgroep, vond plaats op zondag 31
mei. Het was guur en nat weer die dag, maar tóch hadden
ongeveer 40 (groot)ouders met hun (klein)kinders de
stoute kaplaarzen aangetrokken om te komen vissen. En
zo werd het een enthousiast feestje daar aan de sloot van
de A.P. Hilhorstweg. Meest opzienbarende vangst: een
schattig padje!
De twee weken erna ontvingen we 16 schoolklassen (456
kinderen) aan diezelfde sloot. Ondanks de starttwijfels bij
sommige kinderen is het iedere keer weer grappig om te
zien hoe ze zich na wat aarzelingen vol overgave storten
op de ontdekkingen in de sloot. En zelfs met blote handen
de grootste bloedzuigers scoren!

genieten van de bijzondere bomen en planten in het park.
Ook in de tropische kassen valt veel te ontdekken, zoals de
orchideeën en vleesetende planten, waar kleine kikkertjes,
insecten en vogeltjes tussendoor bewegen. En wanneer er
dan een grote tropische vlinder op je schouder landt, kan
je dag helemaal niet meer stuk!
Op 5 oktober gingen de Herfstlessen van start. Tijdens het
voorwandelen hadden we al opgemerkt, dat de hoeveelheid
paddenstoelen tegenviel, maar dat er wel veel variëteit
aanwezig was. Dus werd het een uitdaging om met de
kinderen de meest bijzondere paddenstoelen in het vizier
te krijgen.
Het bleef mooi herfstweer, dus konden we 2 weken en 14
klassen (373 kinderen) later terugkijken op geweldig inte
ressante vondsten. Vooral de Biefstukzwam, die weer op
z’n oude plekkie tegen de eik zat, kreeg veel aandacht:
“hmm .. die ziet er écht lekker uit”!
Ook dit jaar bestond de Scholenwerkgroep uit 16 enthousi
aste en trouwe vrijwilligers.
We zouden heel graag een nieuw project willen starten,
waarbij oog is voor de natuur én cultuur in een bepaald
gebied in Soest. Opdrachten zouden in de vorm van een
speurtocht gegoten kunnen worden.
Met behulp van Hans Kruijswijk liggen er al wat ideeën op
tafel. Nu de uitwerking en de benodigde mensen nog. Want
de mogelijkheden om kinderen kennis te laten maken met
onze rijke Soester natuur zijn nog lang niet uitgeput!

Nel en Corry hadden op vrijdag 28 augustus het zomeruitje
georganiseerd en wel naar de Botanische Tuinen van
Utrecht. De zon scheen uitbundig, dus konden we volop

Familieslootvissen - foto: Alma Dijkgraaf
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Vogels
Groep: Roofvogels Soest
Coördinator: Martine van der Kaa (verslag)
Aantal leden: 7
Gebied: Soest met een gedeelte van Amersfoort (Birkhoven
en Nimmerdor) en Zeist (W.A.-hoeve)
Ook dit jaar werden weer roofvogelnesten gezocht en ge
observeerd. Helaas zijn 3 werkgroepleden naar elders ver
huisd, zodat er minder intensief gezocht kon worden.
Samengewerkt werd met de Werkgroep Roofvogels Neder
land, SOVON en het Vogeltrekstation. Geringd werd in sa
menwerking met klimmers en ringers van Vogelwerkgroep
’t Gooi en Omstreken door heel het Gooi en Eemland.
In Soest komen 6 soorten roofvogels voor: boomvalk, bui
zerd, havik, sperwer, torenvalk en wespendief. De aantallen
zijn veel lager dan in 2014. In 2015 is een behoorlijk aantal
roofvogels niet tot broeden overgegaan, ondanks het feit
dat ze wel in hun territorium zijn waargenomen. Ook bleek
er een grote voorliefde te bestaan voor onbeklimbare
bomen, zodat lang niet alle jongen geringd konden worden.
De wespendief is wel weer gezien op het terrein van de
voormalige Vliegbasis, maar is niet op het oude nest terug
gekomen. Een nieuw nest is niet gevonden.

Netjes op gewicht - foto: Martine van der Kaa

Stippellijn 2 kolommen

resultaten 2015

boomvalk

buizerd

havik

sperwer

torenvalk

wespendief

totaal

aantal nesten

1

8

6

2

5

0

22

mislukt

0

0

2

1

2

0

5

aantal jongen

2

20

8

2

12

0

44

aantal geringd

0

7

5

0

10

0

15

Groep: Uilen
Coördinator: Jaap van de Berg (verslag)
Aantal leden: 9
Gebied: Soest

Ringen:
17 juni: 2 x steenuil geringd
20 juni: 2 x kerkuil geringd
29 juni: 3 x kerkuil geringd

De Uilengroep organiseerde in ook 2015 de cursus De vier
uilen van Soest bij de Volksuniversiteit Soest.
Weer geheel volgeboekt!
Aantal deelnemers: ongeveer 30.

De groep heeft een Kerkuil laten opzetten voor instructie
en scholingsdoeleinden. Daarnaast zijn er 2 opgezette uilen
aangeschaft, waardoor de uilengroep nu in het bezit is
gekomen van alle in Soest voorkomende uilensoorten.
Deze uilen verblijven bij de leden van de uilengroep en
beschikbaar voor de afdeling.

We zijn ook dit jaar aanwezig geweest bij de Kinderboer
derij Veenweide i.s.m het WBT Overhees (o.a. braakballen
pluizen).
De Uilengroep nam verder deel aan:
- de AZC Kinderfeestdag op De Paltz, georganiseerd door
het Herman van Veen Arts Centre, september 2015. Uilen
ballen uitpluizen en nestkastjes bouwen.
- de Nacht van de Nacht eind oktober 2015: ongeveer 60
deelnemers, waarvan de helft jonge kinderen, liepen langs
de uilenpost.

14

NatuurNabij

Groep: Zwaluwen
In 2015 overleed Leen de Niet. Hij coördineerde de zwaluw
groep. Gerhard Sterken gaat in 2016 zijn taak overnemen
t.a.v de huiszwaluwen. In april - als de huiszwaluwen te
rugkomen uit Afrika - gaat het tellen van de nesten weer
van start, we hopen in het volgend jaarverslag weer cijfers
te kunnen vermelden.

IVN EEMLAND

Groep: Inventarisaties Soester polder
Coördinator: Peter van der Wijst (verslag)
Aantal actieve leden: 2
Gebied: Soester polder
We hebben elke maand alle vogels geteld in de Soester
polder. De gegevens zijn doorgestuurd aan SOVON. Ook in
2016 wordt er weer elke maand geteld.
Opvallend in 2015:
Er zijn geen kieviten met jongen geteld, wat vorige jaren
nog wel het geval was.
2016 is door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitge
roepen tot het Jaar van de Kievit, dus laten we hopen dat
ze er dan weer zijn. (zie www.sovon.nl/nl/jaarvandekievit)
In oktober regende het op de zaterdag nogal dus brak ik de
telling af bij de Amersfoortse Waterzuivering. De volgende
dag daar opnieuw gestart. Ik zette mijn fiets neer en meteen
kwamen er twee IJsvogels over de sloot vliegen! Achter
elkaar aan. Ik noteerde dus 2 IJsvogels... maar kon dat direct
wijzigen in 3 toen er nog eentje achteraan kwam! Die bleef
nog even op een takje zitten, maar wilde niet op de foto.
Daarna richting de Eem gelopen, voor de bocht moest ik
nog even stilstaan omdat ik wat kleine vogeltjes zag. Die
kon ik wel op de foto krijgen: 3 Vuurgoudhaantjes, nieuw
in de telling!! Op de terugweg van de Eem nog een Goud
haantje gezien.
We hebben bijna in elke telling wel 1 of 2 ijsvogels gezien.

Groep: IJsvogels
Coördinator: Jasper Willemsen (verslag)
Aantal leden: 6
Gebied: Soest en Baarn
Hoe ging het in 2015 met de IJsvogels in onze regio? Zeer
goed! Er zijn het afgelopen jaar zeker 9 broedgevallen ge
weest. Daarnaast waren er zeker honderden waarnemin
gen van de IJsvogel. Dit varieerde van waarnemingen langs
de Eem en de vijver bij paleis Soestdijk tot waarnemingen
bij de vijvers van bewoners in Soest en Baarn. Uit deze
waarnemingen kan ik helaas niet afleiden om hoeveel
exemplaren het gaat, maar het is duidelijk dat de soort veel
wordt waargenomen in en rond Soest en Baarn.
We hebben de broedwanden schoongemaakt en een nieuw
wandje gemaakt langs de Eem.
Komend jaar gaan we zeker de wanden weer schoonmaken.
Er wordt nog nagedacht over locaties voor nieuwe wanden.

Vuurgoudhaantje - foto: Peter van der Wijst

Weidevogels
De Wulp
Coördinator: Roel van Wijk (verslag)
Aantal werkgroepleden: 11
Ook dit jaar hebben de boeren geholpen de nesten en de
jonge vogels te ontzien bij de verschillende werkzaamhe
den en het weiden van het vee. Effectieve weidevogelbe
scherming staat of valt met een goede samenwerking
tussen boeren en vrijwilligers, we blijven hier energie in
steken.
Wij hebben het afgelopen jaar bij 42 bedrijven gezocht op
totaal 775 ha. Er zijn 152 nesten gevonden, wat 3 stuks
minder is dan in 2014 bij 10 boerderijen. Van niet alle ge
vonden nesten is het bekend wat ervan geworden is. Helaas
slechts 50 legsels zijn uitgekomen, de andere nesten zijn
gepredeerd of verlaten door de broedparen.
Als de boeren vroeg gaan maaien, worden de nesten ver
nietigd. Leden van de werkgroep zoeken daarom de nesten
en markeren ze, zodat de boer eromheen kan werken.
Bij uitgesteld maaibeheer is dat niet nodig en kunnen (veel)
nesten rustig bebroed worden en uitkomen. Wij komen dan
niet op het land en kunnen alleen aan het gedrag van de
waargenomen vogels zien of er gebroed is. Deze nesten
worden dus niet meegeteld.
De werkgroep heeft de slotbijeenkomst gehouden op een
boot op het Naardermeer. Het was leerzaam en ook hebben
we vele mooie vogels kunnen zien.
Ik hoop dat 2016 voor velen van ons een prachtig jaar zal
worden op het gebied van bescherming van de ons zo
dierbare weidevogels.
foto links: kievitseieren - Nettie van Wijk
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Vlinderwerkgroep
Coördinatoren tot 1 januari 2016:
Violet Middelman en Remco Vos (verslag VM & RV)
31-12-2014: 15 werkgroepleden (incl. 2 coördinatoren)
31-12-2015: 16 werkgroepleden (incl. 2 coördinatoren)
Belangstellenden: 10 personen
Aantal inventarisaties:
Vlinderwerkgroep: 25 keer
Libellengroep: 23 keer
Media:
Radio Soest: 05-07-2015
Interviews Radio M Utrecht (DN) en Vroege Vogels, radio
(VM) op 31-07-2015 over de jaarlijkse tuinvlindertelling
Gooi & Eemlander: 9-7-2015, halve pagina, nachtvlinders
algemeen
Soester Courant: 9-9-2015, halve pagina, nachtvlinders alg.
Vara’s Vroege Vogels, TV item 29-9-2015 met Kars Veling
(Vlinderstichting)
en Menno Bentveld (VVV)
Tijdschrift Vlinders (Vlinderstichting) nr. 3/2015
Tijdschrift Veldpost (SBB) nr. 3/2015
KERSENSPINNER
Waarneming tijdens nachtvlinderen in Baarn.
Deze vlinder was al 15 jaar niet meer in Nederland gezien
en werd na een twitterbericht begin juli 2015 groot nieuws
in diverse media.
Oa: AD (landelijk), Vlinderstichting nieuws, Natuurbericht,
Gooi- en Eemlander,
Radio Soest, VARA ’s Vroege Vogels.
En vele plaatselijke kranten en websites!
Samenwerking met:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Utrechts
Landschap, Defensie, Landgoed Pijnenburg, de Gemeente
Soest en de Vlinderstichting.
Overige activiteiten:
Nachtvlinderen met KNNV NW Veluwe, Kasteel Vanenburg
Putten, 21-08-2015
Publieksactiviteiten:
Nachtvlinderen bij Ankeveense Plassen i.s.m. Natuurmo
numenten, 20-06-2015
Nacht van de Nacht i.s.m. Wandelwerkgroep, de Uilengroep
en andere leden van IVN Eemland
Weer 2015:
2015 was een jaar van extremen. Eind december was het
net zo koud/warm als op de koudste dag in augustus dit
jaar. Over het geheel genomen was het een mooi jaar, maar
gooide het weer op cruciale momenten roet in het eten.
De warme periode die we aan het einde van 2015 beleven
heeft invloed op de flora en fauna. Dagvlinders die normaal
gesproken nu in winterrust zijn, vliegen nog rond en ver
doen energie, terwijl er momenteel maar weinig voedsel
voor ze is.
Dat kan een slechte start van 2016 betekenen voor deze
overwinterende dagvlinders. Eind december zijn er in het
land zelfs al voorjaarsnachtvlinders waargenomen, bizar!
En met de kerstdagen werden er nog tientallen vliegende
dagvlinders gezien in het land.
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Kersenspinner (Odonestis pruni) - foto: Violet Middelman/Remco Vos

Projecten Vlinderwerkgroep:
Eitjes Sleedoornpage: 73 eitjes gevonden (record).
Bramen gesnoeid.
Geparasiteerde zandbijtjes: Ondanks het prachtig vroege
voorjaarsweer leek de populatie ook dit jaar kleiner dan de
afgelopen jaren. Zou de kolonie inderdaad zijn ingestort
om zich de komende jaren weer op te bouwen? De tijd zal
het leren.
Opmerkelijk:
Kersenspinner – gezien in Baarn, SBB. Landelijk nieuws!
Al 15 jaar niet meer in Nederland gezien.
Het lijkt een restpopulatie die nooit eerder is opgemerkt.
Plannen 2016:
Na 5 mooie en intensieve jaren stoppen Remco en ik m.i.v.
1 januari 2016 als coördinatoren van de Vlinderwerkgroep
van IVN Eemland. Met pijn in ons hart!
We kijken terug op een heel mooie tijd, vijf jaar lang hebben
we genoten van alles wat er gebeurde, de inventarisaties
en het op pad gaan met de werkgroepleden.
De Vlinderwerkgroep heeft in die jaren maar liefst ruim
10.000 waarnemingen ingevoerd van bijna 50.000 exempla
ren.
Het ging hier om 28 soorten dagvlinders, 551 soorten
nachtvlinders, 31 soorten libellen en natuurlijk nog heel
veel meer andere beesten.
Met een blij en gerust hart dragen we de werkgroep, in een
iets andere vorm, over aan Dick Nagelhout en consorten.
Heel veel plezier en succes!
Remco en ik gaan op eigen naam, Vlinders Eemland, verder.
Wel zullen we uiteraard bereikbaar blijven voor vragen/
ondersteuning op het vlindervlak.
Ook willen we af en toe nog mensen uitnodigen om mee te
gaan op een inventarisatie.
We zullen ons echter specifiek gaan richten op monitoring

IVN EEMLAND

van dagvlinders volgens de protocollen van het Subsidie
stelsel Natuur en Landschap (SNL) en op nachtvlinders.
Het Project Sleedoornpage zullen we uiteraard blijven doen
ism de leden van de Werkgroep Libellen en Vlinders.
We zijn te volgen via: de website vlinderseemland.nl,
Twitter: @VlindersEemland
Facebook: VlindersEemland Violet-Remco
En te bereiken via email: violet.remco@vlinderseemland.nl
Het Jaarverslag Libellengroep 2015 kan vanwege de omvang niet
in de NatuurNabij. Het kan is gepubliceerd op onze website:
www.ivn.nl/afdeling/eemland/vlinders/jaarverslagen-libellen

Werkgroep Libellen en Vlinders
door Dick Nagelhout

Rups Nachtpauwoog - foto: Violet Middelman

Voortzetten activiteiten Vlinderwerkgroep IVN Eemland
in iets andere vorm
De Vlinderwerkgroep heeft sedert 2010 een subgroepje: de
Libellengroep. Leden van die groep inventariseerden libel
len vooral op door de weekse dagen, met name op De Stulp
en af en toe bij De Wiek.
In het weekend was de Libellengroep vooral bezig met de
vlinders in gezelschap van de rest van de Vlinderwerk
groep.
In de toekomst willen we - meer dan nu - libellen in het
weekend gaan inventariseren, zodat ook ‘de hardwerkende
burger’ mee kan gaan.
Uiteraard inventariseren we daarbij de vlinders, zoals ook
nu gebeurt.
We blijven inventariseren bij het Soesterveen en dat is
interessant omdat daar kleine uitbreidingen gaan komen.
Verder willen we ook naar De Paltz, de Stompert en het

Monnikenbos blijven gaan, maar minder intensief dan tot
nu toe. (Violet en Remco zullen deze gebieden intensief
blijven volgen)
En we willen af en toe de Soester Duinen, Buitenzorg in
Baarn en de Lieberg bij Eemnes bezoeken.
Het is de bedoeling om de Vlinderwerkgroep voort te zetten
als:
Werkgroep Libellen en Vlinders.
(na voorlegging aan de Algemene ledenvergadering op
11 april 2016)
Ik heb aangegeven dat ik de Werkgroep Libellen en Vlinders
voorlopig wel wil trekken.
Ons emailadres wordt: libellen-vlinders@ivn-eemland.nl

Geheel herziene uitgave voor alle tuiniers
Wat de een ziet als onkruid, vindt de ander een aanwinst voor de tuin.
Met deze gids zijn wilde planten al in een zeer vroeg stadium gemakkelijk te
determineren.
Elke plant wordt afgebeeld n het volwassen én het vroege kiemstadium, wanneer
de eerste blaadjes net zichtbaar zijn. En als je de vraag hebt beantwoord of je het
laat staan of dat het eruit moet, lees je ook hoe je het (on)kruid kunt verwijderen.

Onkruiden herkennen
Auteur: Henk Glas
Prijs: € 19,99
ISBN: 9789021561400
(uit persbericht)
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Wandelingen
Coördinatoren:
Martine van der Kaa en Tanneke Voorintholt (verslag)
Aantal werkgroepleden: 21
In het jaar 2015 heeft de Wandelwerkgroep 13 publiekswan
delingen en 11 aangevraagde wandelingen gegidst. Met
deze activiteiten hebben wij iets minder dan 750 mensen
bereikt.
Het aantal gidsen dat momenteel actief is binnen de
Wandelwerkgroep bedraagt 21. Ongeveer een kwart van
deze gidsen gidst (ruim) meer dan 2 wandelingen per jaar.
Daarmee is gezegd dat de spoeling zeer dun is. Het aantal
gidsen dat vanwege fysieke beperkingen niet meer zoveel
kan gidsen begint gestaag toe te nemen en nieuwe aanwas
is er nauwelijks. Daarmee brengen we het belangrijkste
probleempunt van de Wandelwerkgroep onder de aan
dacht: Hoe krijgen we in de toekomst genoeg gidsen om
onze wandelingen te kunnen bemensen?
Dit punt is onder de aandacht gebracht van het bestuur en
hierover is een extra vergadering belegd. De insteek van
deze vergadering was: Hoe kunnen we publieksactiviteiten
aanbieden, gebruik makend van de expertise die binnen
onze afdeling aanwezig is?
Het komt er op neer dat niet alleen de natuurgidsen van de
Wandelwerkgroep maar ook mensen uit diverse andere
werkgroepen ingeschakeld kunnen worden als publieksac
tiviteiten op een andere manier aangeboden gaan worden.
De plannen om meer projectmatig te gaan werken worden
momenteel uitgedacht, uitgewerkt en zullen het komend
jaar uitgeprobeerd gaan worden.
De publiekswandelingen worden over het algemeen goed
bezocht. Natuurlijk blijft het weer en de publiciteit in de
kranten van grote invloed op het aantal deelnemers. De
Nacht van de Nacht, een werkgroepen overstijgende acti
viteit was ook dit jaar een succes! Maar het weer zorgde op
het allerlaatste moment voor een tegenvallend deelne
mers aantal.

Pieter met de grondboor!
(de foto is genomen tijdens de opleiding tot Natuurgids in 2009)

onze gidsen om nieuwe inwoners van Soest rond te leiden
over de Eng. We hebben in 2015 ook 2 keer meegedaan met
de kraam van IVN Eemland tijdens de Groei & Bloeimarkt
op het Gagelgat. We bieden daar wandelingen aan maar
daar is niet of nauwelijks animo voor.
Dit jaar hebben we twee excursies gehad voor leden van de
Wandelwerkgroep: Een excursie bij Coelhorst en een
fietstocht over de Vliegbasis o.l.v. Geert Kuitenbrouwer.
Helaas viel het aantal deelnemers voor deze excursies
tegen. Maar dat nam niet weg dat ze zeer de moeite waard
waren.
Helaas zal Martine binnenkort stoppen met het coördina
torschap. Er wordt nog gezocht naar iemand die het stokje
wil overnemen. Tanneke zal voorlopig het coördinator
schap voortzetten.

De wandeling in januari 2015, een rondje om Soest (15 km)
trok 36 mensen. Duidelijk is dat we met een dergelijke lange
wandeling ander publiek trekken dan dat we normaal ge
wend zijn. Leuk om dan op een andere manier belangstel
ling te wekken voor de natuur. De bomenwandeling op
Groeneveld (maart) trok ook veel mensen. De specifieke
kennis over de diverse bomen werd zeer op prijs gesteld.
Ook de geologiewandeling, in het kader van ‘jaar van de
bodem’, trok veel deelnemers. Deze wandeling werd ge
gidst door Pieter, onze specialist met grondboor!
Eind mei is een groep van 24 mensen van de IVN afdeling
Veldhoven, Eindhoven, Vessem een weekend neergestre
ken in het Koos Vorrinkhuis: Voor deze mensen hebben we
een lezing, een lange wandeling rond Soest op zaterdag en
een wandeling door de Eempolder op zondag georgani
seerd.
Via Restaurant De Soesterduinen krijgen we regelmatig
aanvragen voor wandelingen. Op één wandeling na, is het
steeds weer gelukt om de wandelingen te bemensen. Ook
de gemeente Soest doet regelmatig een beroep op één van
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Financieel Jaarverslag 2015
door Roel van Wijk, penningmeester

Baten
De bijdrage van leden en donateurs was in 2015 iets lager.
De opbrengst van de advertenties in NatuurNabij was lager (€ 205) dan in 2014 door nog niet ontvangen gelden.
De ‘Overige baten’ zijn renteopbrengsten en ontvangen legaten.
De werkgroep Wandelingen had evenals vorig jaar een grote opbrengst van € 1.060 voor aangevraagde wandelingen.
Lasten
De afdracht aan IVN Nederland was iets hoger dan die in 2014. De overige lasten zijn gezamenlijk gelijk aan de begroting.
De lasten van de werkgroepen zijn nogal divers.
Balans
De liquide middelen bedragen per ultimo 2015 € 19.951 (2014: € 19.643). Hiervan heeft een bedrag van € 7.529 betrekking
op de bank- en spaarrekening van De Wulp.
Het eigen vermogen is toegenomen met € 1.158, het saldo van de baten en lasten.
Als reservering is opgenomen: Cursussen € 2.865, hetgeen reeds een reservering was in 2013; Natuurpaden € 1.924,
tegenover de subsidie ontvangen van de Rabobank.
Begroting
De begroting voor 2016 is lager uitgevallen dan vorige jaren, zowel voor de Lasten als de Baten. Er zijn geen subsidies
aangevraagd voor bijzondere projecten en voor de projecten staan ons geen grote uitgaven te wachten.
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Kascommissie
Verklaring van de Kascommissie van IVN Eemland

Aan: de Algemene Ledenvergadering van IVN Eemland
Controle
Wij hebben het in de bijlage opgenomen Financieel Jaarverslag 2015 en de achterliggende administratie over 2015
gecontroleerd.
Oordeel
Op grond van onze controles hebben wij geconcludeerd dat het in de bijlage opgenomen Financieel Jaarverslag
2015 een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2015 volgens de
Balans en van het resultaat over 2015 volgens de Staat van baten en lasten over 2015.
Daarnaast zijn wij van oordeel dat de achterliggende administratie over 2015 voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
Voorstel tot decharge
Wij stellen de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor om de penningmeester decharge te verlenen over het ver
slagjaar 2015.
Soest, 23 februari 2016
De Kascommissie
Ineke Bergefurt en Gerard Buter

Wandelingen en slootvissen
Meer informatie op de website bij Activiteiten: www.ivn.nl/afdeling/eemland/activiteiten
Weidevogels in de Eemnesser polder
Dit weidevogelgebied is uniek in Nederland, hier broeden ze nog:
grutto, tureluur, kievit en scholekster, en in goede jaren de kemphaan.
Zondag 10 april 2016 om 11.00 uur
Locatie: Eemnesser polder
Meer informatie volgt!!!! zie de website
Email: wandelingen@ivn-eemland.nl
Baarnse Bos
Zondag 15 mei 2016 om 14.00 uur
Locatie: Baarnse Bos
Startpunt: Parkeerplaats bij “De Generaal”, Lt. Generaal van Heutszlaan 5, Baarn
Informatie: Martine van der Kaa (035-6011652)
Email: wandelingen@ivn-eemland.nl
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom
Aanmelden is niet nodig
Slootvissen voor het hele gezin
We vissen in de sloot op de hoek Spiekerweg/A.P. Hilhorstweg, te Soest.
Auto’s kunnen in de buurt geparkeerd worden.
Zondag 29 mei 2015 om 14.00 uur
Locatie: Soest, A.P. Hilhorstweg hoek Spiekerweg
Informatie: Jeroen Vis (035-6018565)
Email: wandelingen@ivn-eemland.nl
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom
Aanmelden is niet nodig
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Lezing en Cursussen IVN Eemland
Lezing Soest over Libellen en vlinders
Op woensdagavond 20 april 2016 om 20.00 uur houdt Ineke
Radstaat van de Vlinderstichting een lezing over Libellen
en Vlinders in Eemland.
De lezing wordt georganiseerd door IVN Eemland in samen
werking met de gemeente Soest en vindt plaats in het
Gemeentehuis van Soest.
Ineke Radstaat zal met name vertellen over libellen en
vlinders in Eemland en een paar filmpjes vertonen.
Libellen zijn minder bekend dan vlinders maar het zijn ook
heel belangrijke dieren, ze zeggen veel over de kwaliteit van
onze leefomgeving. Omdat zij het grootste deel van hun
leven als larve in het water doorbrengen zijn libellen een
belangrijke gidssoort voor de kwaliteit van ons oppervlak
tewater.
Aanmelden voor deze lezing is noodzakelijk!
Graag vóór 19 april 2016 per email bij Dick Nagelhout
Email: nagelhod@gmail.com
De toegang is gratis.
De zaal in het gemeentehuis is open vanaf 19.30 uur

Tengere pantserjuffer - foto: Dick Nagelhout

Groene Cursus in mei 2016
In mei 2016 wordt een Groene cursus georganiseerd
De lesavonden zijn op de dinsdag 3, 10, 17 en 24 mei 2016
En 2 excursies, waarvan 1 op 24 mei 2016, in aansluiting op de cursus
Locatie: de Groene Inval in Baarn.
Informatie: cursussen@ivn-eemland.nl
Meer informatie volgt, houd de website in de gaten!

Cursus met veldexcursie over Nederlandse varens
De cursus en excursie (rondwandeling) worden gegeven door Harry Roskam, medeoprichter en voorzitter van de Neder
landse Varenvereniging. Harry werkt als gastmedewerker bij zowel de Hortus in Leiden als bij Naturalis aan winterhar
de varens.
De cursus biedt een eerste inzicht voor het determineren van de verschillende geslachten met daarbinnen de meerdere
soorten varens, van Addertong tot Zwartsteel. Helaas bestaat er nog geen veldgids Nederlandse Varens, maar mede aan
de hand van de hand-out van de Powerpointpresentatie moet je straks een heel eind kunnen komen.
Van de meest voorkomende soorten zal tijdens cursus materiaal aanwezig zijn om direct het geleerde in de praktijk te
brengen. Neem een goede handloupe mee om de soms wel erg minieme details te kunnen bestuderen.
Zaterdag 4 juni 2016
Locatie powerpoint-presentatie: De Veenweide, Soest
Daarna een rondwandeling.
Meer informatie volgt op de website.
Aanmelden is noodzakelijk!
Aanmelden en informatie: Carla Franssen via natuurnabij@ivn-eemland.nl

Zie ook de pagina's met activiteiten op onze website:
www.ivn.nl/afdeling/eemland/activiteiten/
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Voorjaarsexcursie naar de Achterhoek
Uitnodiging voor de excursie op zaterdag 21 mei 2016
voor leden en donateurs van IVN Eemland

De HEIDENHOEKSEVLOED
’s Morgens kijken we rond in een gebied van Staatsbosbeheer bij Zelhem/Halle, waar al sinds 1999, ná de herinrichting
van het cultuurgebied aldaar, vrijwilligers actief zijn om het terrein vrij te houden van boompjes.
Het is een oud beeklandschap met bos, houtwallen en braamstruwelen, waar sinds de herinrichting weer natte heide
terreinen en opnieuw gegraven poelen zijn met Boomkikkers die daar weer kunnen paren en hun dril afzetten, een
gebied met mooie plantensoorten in de weilanden zoals verschillende soorten Orchideeën.
‘s Middags gaan we op pad in een gebied van Natuurmonumenten bij Hummelo/Drempt
Het HEKENBROEK en de RODE BEEK
Het is een gebied met bloemrijke weilanden en een vrij vochtig bos, van Natuurmonumenten sinds 1974.
Ook hier zijn bos en cultuurgronden onder handen genomen. Het gebied is in het oude stroomgebied van de Rijn gelegen,
nu stroomt er de Rode Beek doorheen. De bodem is van rivierklei en heeft leemlagen, waardoor het er wat glibberig en
nat kan zijn.
Een ideale omgeving voor amfibieën zoals de Kamsalamander, Watersalamander, Knoflookpad. Verder fladderen er vele
soorten dagvlinders rond met daaronder pareltjes zoals de Keizersmantel en de bedreigde Kleine ijsvogelvlinder en
groeien er planten zoals de Gevlekte aronskelk en de Bosanemoon.
Qua vogels is er ook genoeg te zien en horen in de beide gebieden, met wat mazzel horen en zien we de Geelgors,
Zwarte roodstaart, uiteraard veel soorten bosvogels en ook de IJsvogel is er gesignaleerd.
We hebben we alweer een mooie locatie gevonden voor de koffie- en theeronde bij aankomst, we mogen ook tijdens de
lunch gebruik van maken van die ruimte.
Er is ook een bijzonder leuke locatie in zicht voor ‘de nazit’.
Beide locaties zijn bij boeren die op een andere manier vee houden en hun land beheren, dus de vraag is of we wel tijd
hebben om bij aankomst rustig onze koffie te drinken en ’s middags bij de nazit rustig ons glas te legen!
Aanmelden voor deze excursie kan via: excursies@ivn-eemland.nl
Of per post naar Excursies IVN Eemland, t.a.v. Corry Heus,
Korte Ossendam 57, 3758CS Soest
VERPLICHT VERMELDEN:
1. Ben je lid, donateur? (of huisgenootlid = €5.- per jaar); met hoeveel personen kom je?
2. Telefoonnummer(s)
3. Wil je meerijden, carpoolen á 10 euro p.p.
4. Wil je zelf chauffeuren (hoeveel pers. kunnen er eventueel meerijden)
5. Meedoen aan nazit ja/nee (op eigen kosten), belangrijk i.v.m. indelen van de auto’s
Het is anderhalf uur rijden en we hebben voldoende chauffeurs nodig die dat geen probleem vinden!!!
Vertrek ‘s morgens om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats achter de Oude Kerk in Soest, Laat in de middag of begin van de
avond terug (afhankelijk van al dan niet meedoen nazit).
Er kunnen maximaal 20 personen mee, dus……..snel reageren.
Na aanmelding t.z.t. meer informatie over de excursie, we zijn op dit moment nog bezig met het definitieve programma.
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