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CONTACTBLAD IVN EEMLAND

Jaarverslag 2014

BELEEF DE NATUUR!

Bestuur en werkgroepen
Harm Jan Luth, voorzitter
06-51598157
voorzitter@ivn-eemland.nl
Bettie Walland, secretaris
035-5432384
secretaris@ivn-eemland.nl
Roel van Wijk, penningmeester
035-5422207
penningmeester@ivn-eemland.nl
Martine van der Kaa, bestuurslid
035-6011652
info@ivn-eemland.nl
Dick Nagelhout, bestuurslid
035-6022802
fotografie@ivn-eemland.nl

Communicatie/Natuur Nabij
Carla Franssen
06-42243827
natuurnabij@ivn-eemland.nl
Cursussen
Henk-Jan Strang
06-49718070
cursussen@ivn-eemland.nl
Eemnes
Nelleke Bary
035-5382661
eemnes@ivn-eemland.nl
Excursies
Corry Heus
035-6023163
excursies@ivn-eemland.nl
Fotografie
Dick Nagelhout
0356022802
fotografie@ivn-eemland.nl
Natuurpaden
Martien van Liempd
030-2292639
natuurpaden@ivn-eemland.nl
Natuur en milieu
vacature

Natuurwerkgroep Bunschoten
Wim Smeets
033-2983147
bunschoten@ivn-eemland.nl
Padden
Tim de Wolf
035-6026761
padden@ivn-eemland.nl
Planten
Marjan Dekker
06-24239907
planten@ivn-eemland.nl
Scholen
Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf
035-6021152
scholenwerkgroep@ivn-eemland.nl
Vlinders
Violet Middelman en Remco Vos
06-11268833
vlinders@ivn-eemland.nl
Vogels
Peter van der Wijst
06-26438782
vogels@ivn-eemland.nl
Wandelingen
Martine van der Kaa en Tanneke Voorintholt
035-6011652
wandelingen@ivn-eemland.nl
Weidevolgels De Wulp
Roel van Wijk
035-5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl

www.ivn-eemland.nl
webmasters: Peter van der Wijst a.i. en Remco Vos a.i.
website@ivn-eemland.nl
www.ivn.nl/afdeling/eemland
beheer: Bettie Walland .
redactie: Bettie Walland en Violet Middelman a.i.
webredactie@ivn-eemland.nl
Ledenadministratie:
Martine van der Kaa
ledenadministratie@ivn-eemland.nl

foto omslag: José Dekker
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Voorwoord
Deze editie staat weer in het teken van de Jaarverslagen. Er is hard
gewerkt om de resultaten van onze afdeling over 2014 goed in
beeld te brengen!
Ook ziet u een nieuwe lay-out, waarbij we aansluiten bij de
vormgeving van andere IVN afdelingen. De redactie is versterkt
met Bettie Walland, tevens secretaris van onze afdeling, die voor
dit nummer veel werk verzet heeft, waarvoor dank!
Carla Franssen
redactie NatuurNabij

Afscheid
Op 13 maart 2015 is Leen de Niet overleden, hij werd 84 jaar.
Leen was een enthousiast onderzoeker van zwaluwen en
hij rapporteerde daar jaarlijks over in het jaarverslag. Dit
jaar is hij er nog aan begonnen, maar hij kon het niet af
maken.
Leen was een man van weinig woorden; hij belde niet voor
een praatje, maar hij werkte altijd heel hard voor de vogels,
waar hij zo van hield. Tot vorig jaar deed hij naast de
zwaluwen ook mee met de inventarisatie van roofvogels,
met name controleerde hij de nestkasten van torenvalken
in de Soester polder. Hij was dan niet te beroerd om een
flinke ladder op te gaan om een nestkast te controleren of
de jongen uit de kast te halen om geringd te worden.
We hebben groot respect voor wat hij al die jaren heeft
gedaan.
Martine van der Kaa
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Uitnodiging voorjaarsexcursie!

COLOFON
NatuurNabij
Kwartaalblad IVN Eemland
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
www.ivn.nl/afdeling/eemland
Contributie/donatie 2015:
Leden: € 19,00
Donateurs: € 14,00
Gezinsleden: € 5,00
Secretariaat IVN Eemland:
p/a van Lenneplaan 76
3768 XL Soest
email: secretaris@ivn-eemland.nl
KOPIJ:
natuurnabij@ivn-eemland.nl
uiterste inzenddatum kopij:
zomer 2015: 1 juni 2015
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

Huiszwaluw - foto: Peter van der Wijst
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
maandag 20 april 2015 om 20.00 uur
locatie: Kinderboerderij De Veenweide te Soest
Inloop vanaf 19.30 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 14 april 2014*
4. Financiën
- Financieel jaarverslag 2014**
- Begroting 2015
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuwe kascommissie
- Decharge penningmeester
5. Jaarverslagen
6. Voorstel verhoging contributie voor leden en donateurs per 1 januari 2016
7. Rondvraag
8. Sluiting
* Zie de NatuurNabij Zomer 2014, pagina 4, ook te lezen via onze website
** Het Financieel jaarverslag 2014 en de Begroting 2015 zullen vanaf begin april
in PDF worden gepubliceerd via de website. Zij worden ook per email verzonden.
.
Na afloop van de vergadering zal Hans de Vos Burchart, lid van Roofvogelwerkgroep Gooi en Utrecht, een lezing geven
over raven. De raaf is de grootste kraaiachtige van ons land maar zijn familieleden ekster, kauw en kraai zien we veel
vaker. Na jarenlang niet meer in Nederland te zijn voorgekomen beginnen ze na uitzetting weer aan een opmars.
Gelukkig maar want wie eenmaal een raaf in het wild heeft horen roepen en zien vliegen is verkocht.
Kinderboerderij De Veenweide is gelegen aan het Vedelaarpad 53 te Soest (achter de bibliotheek Soest).Parkeren is beperkt
mogelijk op het plein voor het gebouw en in de wijk, maar er is een ruime parkeerplaats voor de bibliotheek. Bij de
boerderij is ruim voldoende plaats om uw fiets te stallen.

Raaf op carcas - foto: Wim Weenink
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Bestuur
door Bettie Walland
Het jubileumjaar - we werden 80 - ging van start met een
nieuwjaarsbijeenkomst in Kinderboerderij De Veenweide
te Soest, waar men na een korte wandeling kon bijpraten
met een drankje en een goed verzorgd hapje om vervolgens
te genieten van de muzikale lezing van Sjaak Verboom,
natuurfotograaf (en lid IVN Eemland).
In februari volgde de jubileumlezing: Nico de Haan trok een
overvolle zaal in het gemeentehuis van Soest.
De Algemene Ledenvergadering stemde op 16 april 2014 in
met de voorgestelde bestuurswisseling: Tony Gaillard en
Carla Franssen traden terug, Martine van der Kaa bleef.
Harm Jan Luth, Bettie Walland, Roel van Wijk en Dick Na
gelhout kwamen het bestuur versterken.
Intussen werd achter de schermen hard gewerkt aan de
voorbereidingen van het jubileum Natuurfestijn op 11 mei
2014 dat uitgroeide tot een groot project: een groene markt
bij boerderij Het Gagelgat te Soest met verschillende acti
viteiten voor jong en oud, wandelingen met gidsen over al
onze natuurpaden in Soest en Baarn, een lange wandeling
en fietstochten in Baarn en Eemnes.
Meer hierover in o.a. het verslag van de werkgroep Wande
lingen.
In juni werd de werkgroep Natuurwerkgroep Bunschoten
onderdeel van onze afdeling. Wij verwelkomden een bevlo
gen groep mensen, actief op meerdere terreinen in Bun
schoten.
IVN Eemland heeft nu 15 werkgroepen, bemand door ruim
110 actieve leden. De verslagen van de werkgroepen getui
gen van een enorme inzet en enthousiasme van al die leden
en een indrukwekkend aantal activiteiten, waarbij jong en
oud al spelend, pluizend en wandelend meer kennis van
en waardering voor de natuur werd bijgebracht.
Honderden kinderen (van basisscholen in Soest, Eemnes
en Bunschoten) kregen in 2014 o.a. slootlessen, herfstles
sen, uilenlessen, weidevogellessen, polderlessen, vlinder
lessen.
Bijna 500 volwassenen namen (met hun kinderen) deel aan
de publiekswandelingen, aangevraagde wandelingen, een
slootvismiddag en de nachtwandeling tijdens de Nacht van
de Nacht eind oktober.
Vogels, vlinders, libellen vlogen, fladderden en nestelden
niet onopgemerkt in Eemland: er werd volop geïnventari
seerd, geringd en gefotografeerd. Resultaten van inventa
risaties zijn doorgegeven aan o.a. SOVON, RAVON, waar
neming.nl, de Vlinderstichting en de Werkgroep Roofvogels
Nederland.
Vier leden van de afdeling deden mee aan Van Eng tot Eem,
het project van het Griftland College waarbij brugklassers
in groepjes ontdekken hoe je aardrijkskunde, biologie en
geschiedenis uit de boeken in Soest kunt toepassen en
beleven. Onze leden bezetten zoals gewoonlijk de post bij
de Kleine Melm en gaven informatie over de relatie tussen
de ondergrond en het bodemgebruik ter plaatse.
Diverse leden werkten weer mee aan de programma’s
Ommetje Natuur en de Natuurtafel van Radio Soest.
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Het nieuwe bestuur kwam in 2014 negen keer bijeen en
vergaderde in 2014 twee keer met de Coördinatoren van de
werkgroepen (de Coördinatorenvergadering).
Drie bestuursleden zijn tevens coördinator van een werk
groep, drie bestuursleden zitten in meerdere werkgroepen.
Eén bestuurlid beheert de afdelingswebsite.
Website en NatuurNabij
De informatie over onze afdeling wordt sinds eind decem
ber 2014 op het www verspreid via onze afdelingswebsite
www.ivn.nl/afdeling/eemland
De oude website www.ivn-eemland.nl zal op den duur
worden gesloten, maar met behoud van het domein o.a.
voor de emailadressen van IVN Eemland.
De NatuurNabij verscheen in 2014 vier keer en werd ver
zorgd door Carla Franssen. Het winternummer 2013/2014
was voor het eerst voorzien van een fotospecial (“het
Nonnenland”). Met dank aan de Fotowerkgroep die ieder
jaar één gebied in Eemland onder de loep zal nemen (tekst
en foto’s).
Door de opmaak en druk via uitgever/drukker Editoo wor
den de kosten zo laag mogelijk gehouden, maar er zijn ook
bezwaren. De online opmaak vergt nogal wat invoer-geduld
en wordt beperkt door templates (sjablonen) die weinig
ruimte laten voor eigen inbreng.
Hoewel de meeste leden toezending van een papieren
versie op prijs stellen, is er een groeiend aantal leden dat
de NatuurNabij alleen digitaal in PDF wil ontvangen. Mocht
u eveneens de voorkeur geven aan de NatuurNabij in PDF:
graag een mailtje naar ledenadministratie@ivn-eemland.nl
Toekomst
Het contact binnen de vereniging kan nog altijd beter.
Daarom nu naast de NatuurNabij een Nieuwsbrief met
aankondigingen van activiteiten op korte termijn (6x per
jaar).
Voorts is het plan opgevat om meer lezingen te organiseren,
met name in de wintermaanden maar ook daarbuiten, als
het onderwerp zich leent voor een leerzame aansluitende
excursie in het veld.
Voorlopig is het een try-out: we zijn benieuwd of daarvoor
voldoende belangstelling is en aan welke onderwerpen
behoefte is. Tips en wensen zijn zeer welkom!
We hopen dat de lezingen ook een goede gelegenheid
zullen zijn om elkaar te treffen en bij te praten, óók voor
nieuwe leden die nog op zoek zijn naar een plekje binnen
de vereniging.
Steeds meer leden zijn actief in meerdere werkgroepen, wat
leidt tot toenemend contact tussen de werkgroepen en
meer inzicht in elkaars activiteiten. Ook gezamenlijke
projecten dragen daartoe bij, bijvoorbeeld de organisatie
van de wandeling tijdens Nacht van de Nacht, waarvoor de
werkgroepen Wandelingen, Vlinders, Vogels, Uilen en di
verse andere leden ook dit jaar weer met veel plezier èn
succes hebben samengewerkt.
Maar er is ook reden voor enig somberen: de bemensing
van projecten en activiteiten is steeds vaker een probleem,
met name de werkgroepen Communicatie (website en
NatuurNabij), Cursussen, Natuur en Milieubeleid, Scholen
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en Wandelingen hebben (grote) behoefte aan versterking!
De ledenwerving staat dan ook hoog op onze agenda!
IVN Utrecht/Landelijk
Tony Gaillard heeft de afdeling in 2014 vertegenwoordigd
in het regio-overleg IVN Utrecht (4x per jaar) en bij de Raad
van Advies van IVN Utrecht.
Bij IVN is veel te doen geweest over het landelijke lidmaat
schap en de verhoging van de afdracht van de afdelingen
aan IVN landelijk.
De Landelijke Raad van IVN is (uiteindelijk) in maart 2014
akkoord gegaan met het gewijzigde voorstel van IVN om
een iets ander ledenbeleid te gaan voeren: alle (actieve)
leden van de afdelingen van IVN moeten tevens landelijk
IVN-lid zijn (en dus bij IVN landelijk worden aangemeld,
wat niet alle afdelingen altijd deden).

Voor de afdeling Eemland verandert er in feite niets: onze
leden werden al aangemeld bij IVN landelijk en er werd al
jaren een afdracht voor leden en huisgenootleden betaald.
De Landelijke Raad ging in 2014 ook akkoord met het
voorstel de afdracht voor leden en huisgenootleden aan
IVN Landelijk met ingang van 1 januari 2016 te verhogen.
Meer hierover bij Contributies en donaties (hieronder).
Toekomst IVN
De landelijke besturen van IVN en de KNNV hebben in 2014
contact met elkaar gezocht om te bezien in hoeverre sa
menwerking mogelijk is en in welke vorm.
De afdelingen worden sinds maart 2015 d.m.v. een nieuwe
nieuwsbrief “Groei en Beweging” op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen. (zie www.ivn.nl)

Contributies en donaties: voorstel tarief 2016
door Roel van Wijk, penningmeester
Het bestuur stelt voor:
- de contributie voor leden met ingang van 1 januari 2016 te verhogen naar € 20,00
- het tarief voor donateurs met ingang van 1 januari 2016 te verhogen naar € 15,00
(contributie/tarief voor huisgenootleden en huisgenootdonateurs blijft ongewijzigd)
Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met de contributie- en donatietarieven 2016.
Toelichting
In 2014 is de Landelijke Raad van IVN akkoord gegaan met het voorstel de afdracht voor leden en huisgenootleden aan
IVN Landelijk met ingang van 1 januari 2016 te verhogen van € 8,65 naar € 10,00 per lid en van € 1,25 naar € 1,60 per
huisgenootlid.
IVN heeft de afdelingen geadviseerd om de contributie geleidelijk te verhogen naar € 24,00, vergelijkbaar met andere
groene organisaties.
De afdracht per lid en huisgenootlid is o.a. in verband met het landelijk kwartaalblad Mens&Natuur en de door IVN
afgesloten collectieve aanvullende vrijwilligersverzekering voor leden, huisgenootleden en bestuurleden.

Tarieven contributie- en donatie in euro’s

2016

2012

2011

2010

2009

Actieve leden

20,00

19,00

15,00

15,00

13,50

5,00

5,00

5,00

5,00

4,75

15,00

14,00

12,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Huisgenootleden
Donateurs
Korting automatische incasso*

*de korting geldt niet voor huisgenootleden/huisgenootdonateurs
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Is uw emailadres veranderd?
Of heeft u pas sinds kort email?

Als u de NatuurNabij liever in digitale versie (PDF)
wilt ontvangen:

Graag een mailtje naar:
ledenadministratie@ivn-eemland.nl

Graag een mailtje naar:
ledenadministratie@ivn-eemland.nl

NatuurNabij
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Ledenadministratie 2014
door Martine van der Kaa, ledenadministratie
IVN Eemland heeft het goed gedaan in 2014, waarschijnlijk mede dank zij extra publiciteit op allerlei gebied. Veel
werkgroepen en leden hebben hun best gedaan iets meer aan de weg te spijkeren en dat is gelukt.
Ook via het landelijk IVN zijn een aantal nieuwe leden binnengekomen.
Ultimo 2013

UIT

IN

Ultimo 2014

Actieve leden

130

4

29

155

Huisgenootleden

15

0

3

18

Donateurs

125

10

2

117

Totaal

270

14

34

290

Werkgroep Cursussen
Coördinator werkgroep: Henk-Jan Strang (verslag)
Aantal werkgroepleden in 2014: 8
Timeout 2014
De werkgroep Cursussen heeft in 2014 een ‘timeout’ geno
men. In het vorige jaarverslag spraken we over het weer
organiseren van een Groene cursus in het najaar van 2014.
Echter, na de evaluatiebijeenkomst van 6 maart 2014 zijn
er in 2014 geen activiteiten geweest.
De organisatie van de opleiding tot IVN Natuurgids vergt
een enorme inspanning van het cursusteam, een adempau
ze na afloopt blijkt hard nodig.
Evaluatiepunten opleiding tot IVN-Natuurgids
De cursisten hadden verwacht meer natuurkennis op te
doen, meer continu getoetst te worden op kennis van vogels
en planten tijdens excursies en meer betrokken te worden
bij het voorbereiden van excursies. Daarnaast hadden ze
verwacht dat de werkgroepen meer wervend zouden zijn
richting de cursisten.
De werkgroep heeft op 6 maart 2014 geëvalueerd op de
volgende onderwerpen: de voorbereiding van de opleiding,
invulling van het programma, samenwerking binnen de
werkgroep/de cursuscommissie, begeleiding van de cursis
ten en samenwerking met de werkgroepen.
Aandachtspunten voor de opleiding tot IVN-Natuurgids
voor de toekomst zijn: duidelijkere eisen voor de cursisten
voor het met succes afronden van de opleiding, duidelijker
spreiding van taken binnen de werkgroep en elkaar aan
spreken op verantwoordelijkheden, bij voorkeur in het
najaar starten met de opleiding (natuurlijk moment), geen
rekening houden met (school)vakanties, meer externe
docenten inzetten ten behoeve van diversiteit in doceren,
werkvormen en specialismen en het versterken van de
samenwerking met de werkgroepen bij het opzetten van
de cursusavonden, excursies en projecten.
Vervolg
Aan het eind van 2014 is er een informele bespreking met
het bestuur geweest. Daarin is het belang van het regelma
tig organiseren van de opleiding tot IVN-Natuurgids en
Groene cursussen aan de orde geweest. Dit zorgt voor nieuw
bloed in de werkgroepen met leden die een flinke opleiding
hebben gevolgd. Ook levert het nieuwe leden en/of dona
teurs op voor onze vereniging. Duidelijk is ook dat het nodig
is om bestaande IVN-Natuurgidsen continu bij te scholen.
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Dit houdt de bestaande kennis en ervaring levend, wat ten
goede komt aan het publiek bij de publiekswandelingen.
Begin 2015 is er een startbijeenkomst geweest. Hier is ook
vastgesteld dat twee leden niet verder gaan als lid van de
werkgroep. Daarnaast maakte Jaap Milius (IVN De Bilt) tot
begin 2014 deel uit van de cursuscommissie van IVN
Eemland en IVN De Bilt, die de opleiding tot IVN Natuurgids
organiseerde. Wij danken hen hartelijk voor al het werk dat
zij hebben verzet en de bijdrage die ze de afgelopen jaren
hebben geleverd.
Drie leden van de werkgroep hebben aangegeven volledig
te willen blijven bijdragen aan het organiseren van de op
leiding tot IVN-Natuurgids. Daarnaast blijven nog drie
werkgroepleden. Enkelen zullen voor onderdelen van de
opleiding tot IVN Natuurgids beschikbaar blijven, maar niet
meer onderdeel uitmaken van het organiserend team van
deze opleiding.
De werkgroep wil voor de toekomst een gevarieerd cursus
aanbod voor:
- Bestaande IVN-Natuurgidsen (permanente educatie en
verdiepingscursussen)
- Leden, donateurs en publiek (Groene cursussen, iets uit
gebreider dan in de afgelopen jaren)
- De opleiding tot IVN-Natuurgids.
Dit zal stap voor stap worden opgebouwd. In het eerste half
jaar zal eerst een terugkomdag voor de eind 2013 afgestu
deerde IVN Natuurgidsen worden georganiseerd. Verder
wordt een Groene cursus voorbereid en wordt met de
werkgroep wandelingen overlegd over opstart van het als
herhaling en verdieping behandelen van thema’s. Eind 2015
zullen de voorbereidingen starten voor een nieuwe oplei
ding tot IVN Natuurgids.
Oproep:
De werkgroep zoekt leden/donateurs die de werkgroep willen
ondersteunen bij het organiseren van de cursussen.
Het gaat daarbij om een breed scala aan werkzaamheden die
kunnen variëren van het regelen en geschikt maken van de cur
susruimte en het zorgen voor koffie en thee tot het opzetten van
programma’s en het verzorgen van lessen. Bij interesse, stuur een
email naar cursuscie@ivn-eemland.nl
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foto's hierboven (oranjetiplje), hieronder (Hageheld ) en linksonder: Dick
Nagelhout

foto: Jet van Baaren
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Werkgroep Eemnes
Coördinator: Nelleke Bary (verslag)
Aantal leden: 4
Weidevogellessen
In 2014 zijn weidevogellessen gegeven aan 5 basisschool
klassen (70 kinderen) uit Eemnes. We werkten daarbij
samen met het aan de Goyergracht Zuid gelegen NME
centrum Het Spookbos.
De lessen waren een groot succes. Het weer zat gelukkig
mee en er waren elke keer genoeg vogels te bewonderen.
Ook is de fietstocht door de polder op zich al een leuke
belevenis.
In diverse lokale kranten werd uitgebreid aandacht besteed
aan de weidevogellessen
Diverse polderexcursies
Eén van de werkgroepleden gidste deed dit jaar weer mee
voor Natuurmonumenten op de Fietsboot Eemlijn. Omdat
het pontje bij Eemdijk niet op zondag vaart, legt de uit
Huizen komende Fietsboot speciaal voor deze vogelexcur
sie aan bij de Eemnesser oever van de Eem, om de vogel
liefhebbers met hun fiets af te zetten voor een tocht langs
de (EHS) gebieden van Natuurmonumenten in de Eemnes
ser polder.
Voor de Hilt organiseerden we in de meivakantie een
weidevogel activiteit, waarbij ondanks het matige weer
toch nog 6 kinderen mee fietsten naar de polder.
Op zondag 11 mei vierde IVN Eemland haar verjaardag met
het Natuurfestijn. Voor Eemnes was een fietstocht gepland,
maar het regende zo hard dat de afzeggingen binnen
stroomden. Toch bleken er nog drie diehards op de afge
sproken plek te wachten. Als alternatief hebben we toen
een leuke autotocht langs een aantal interessante plekken
in de polder gemaakt.
Op 18 mei waren er diverse activiteiten in de Eemnesser
polder in het kader van de Nationale Vogelweek, waaraan
ook het IVN deelnam.
Een door werkgroep Eemnes bemande post bij een boer, die
aan de weidevogelbescherming deelneemt, trok geen en
kele belangstellende. Het was er veel te heet en ook de
weidevogels waren naar elders gevlucht om verkoeling te
zoeken. Gelukkig stond er elders op de dijk een door IVN
vogelaars bemande telescooppost met een partytentje als
bescherming tegen de zon. Daar was het veel beter uit te
houden: er kwamen ook nog de nodige vogels en bezoekers
langs.
De Valse Bosjes
Leden van de plantenwerkgroep, aangevuld met Eemnes
sers, zijn vijf keer naar dit gebiedje van Natuurmonumen
ten geweest om een aantal stroken grasland te inventari
seren. We werden daarbij meestal vergezeld door een
ecologe van Natuurmonumenten.
De werkgroep Eemnes coördineerde de inventarisaties,
terwijl leden van de Plantenwerkgroep de inhoudelijke
coördinatie op zich namen. Tijdens onze bezoeken verwij
derden we alle Jacobskruiskruid. Deze plant kan in hooi
problemen veroorzaken.
De Valse Bosjes in de Noordpolder te Veen (vlakbij de
Theetuin) zijn een belangrijke natuurschakel tussen de
Gooise heuvelrug en de polders. Het gebied is onderdeel
van de EHS maar dreigde te verdrogen. Aanpak hiervan was
tot voor kort lastig door de aanwezigheid van een autoslo
perij en ernstig vervuilde grond waar jarenlang ook puin
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Weidevogelles - foto: Nelleke Bary

en asbest waren gestort.
In 2011 is dit vervuilde terrein vanwege het belang voor de
EHS door de provincie aangekocht. In samenwerking met
gemeente Eemnes, Waterschap Vallei & Veluwe en Natuur
monumenten zijn plannen gemaakt en is financiering ge
regeld voor sanering en ontwikkeling van een nieuw stuk
natuur. In 2013 is deze sanering afgerond.
Tijdens dit hele project zijn o.a. stukken grasland afgegra
ven en stuwen geplaatst om het uit het Gooi afkomstige
kwelwater in het gebiedje vast te houden. Er zijn proefstro
ken op verschillende wijze al dan niet ingezaaid en IVN
Eemland inventariseert in de komende jaren voor Natuur
monumenten de ontwikkelingen van dit schraal grasland.
De Valse Bosjes zijn niet toegankelijk voor het publiek. De
naast het grasland gelegen bosjes danken hun naam aan
de slappe bodem. Het betreden is riskant omdat de grond
er onder je voeten weg kan zakken.
Samenwerking andere werkgroepen en organisaties
We werken samen met de Werkgroep Wandelingen,
waaronder de meeste excursies en aangevraagde wande
lingen in Eemnes vallen. Ook was er goed contact met leden
van de Werkgroep Vogels bij activiteiten in de polder, o.a.
bij de Nationale Vogelweek en bij de Fietsboot excursie.
Bij de inventarisatie bij de Valse Bosjes werken we samen
met de Werkgroep Planten. Verder zijn er goede contacten
en overleg met Natuurmonumenten, de Vogelwerkgroep
Gooi e.o., de Fietsboot Eemlijn en NME centrum Het
Spookbos. Dit jaar was er ook veel contact met de Stichting
Behoud de Eemvallei i.v.m. een vuurwerkevenement in
september aan de rand van het Stiltegebied.
Plannen voor 2015
In 2015 willen wij de weidevogellessen samen met NME
centrum Het Spookbos voortzetten. Ook gaan we verder
met de coördinatie van de inventarisatie bij Het Valse Bosje.
De Fotowerkgroep is voornemens de NatuurNabij-special
voor 2015 aan Eemnes te wijden. Daarbij zullen we hen
graag terzijde staan.
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Werkgroep Fotografie
Coördinator: Dick Nagelhout (verslag)
Eind 2014: 22 leden
Daarvan ongeveer 15 vrij actief
Gemiddeld namen ong. 10 fotografen deel aan een fotosafari.
Safari’s
Ook dit jaar zijn we er weer vrijwel elke vierde zondag van
de maand op uitgetrokken om foto’s te maken van de
prachtige natuur in Eemland.
Zo bezochten we in januari en december het winterse
Baarnse Bos. In februari waren het Slangenbosje in Soest
en de nestelende reigers in het park Colenso aan de beurt.
De fotosafari op de Vlasakkers in maart moesten we door
zware hagelbuien wat voortijdig beëindigen.
In mei en juli liepen we een stukje van het Klompenpad Het
Derde Erfpad ter voorbereiding van de Fotospecial van het
winternummer van NatuurNabij over De Birkt.
In juni deden we weer eens het inmiddels vertrouwde
Nonnenland aan en in augustus konden we vlinders foto
graferen in het Monnikenbos onder deskundige begeleiding
van de Vlinderwerkgroep.
Aan het eind van die maand konden we nog mooie foto’s
maken van donkere wolkenluchten boven de Lange Duinen
voordat we doorweekt raakten.
In september zijn we enigszins verdwaald op de Eng in
Soest; ja, het is moeilijk voor te stellen.
Paddenstoelen in Pijnenburg vormden de hoofdmoot in

De fotowerkgroep aan het "werk" - foto: Dick Nagelhout

oktober en in november schoten we nog mooie herfstplaat
jes in De Paltz.
Los hiervan zijn we nog een tweetal keren apart op pad
gegaan. In juli waren we te gast in de ruim opgezette tuin
van Tony en in augustus heeft een select gezelschap gen
tiaanklokjes zien staan in de heide van Den Treek.
De gentiaanblauwtjes zijn er echter al jaren verdwenen.
Presentaties
Een selectie van de foto’s die we de afgelopen jaren gemaakt
hebben is gebruikt om er placemats van te laten maken,
hierbij genereus gesponsord door Rainbow Color Copy in
Soest.
Daarnaast is een aantal foto’s ingelijst om IVN Eemland te
kunnen presenteren bij publieksactiviteiten.
Zo waren we in februari aanwezig bij de lezing van Nico de
Haan in het gemeentehuis van Soest.
Daarnaast hebben we bij Het Gagelgat placemats verkocht
op het IVN Natuurfestijn in mei en op de Groenmarkt van
Groei en Bloei in september. Met onze leus: ‘alle foto’s zijn
in de buurt gemaakt mevrouw/meneer’ hebben we veel
succes.
In januari hebben we in jachthaven ’t Raboes in Eemnes
een avond georganiseerd om foto’s te ‘bespreken’. Hoe kan
het beter?
Schrijven met licht is de vertaling van fotografie. In novem
ber heeft John Dijksma een mooie presentatie gegeven over
licht.
In 2015 gaan we nog wat bijeenkomsten organiseren. Voor
het volgende winternummer van NatuurNabij willen we
ons richten op Eemnes.
Onze foto’s zijn te vinden op:
http://fwg-eemland.pgserve.nl/

Foto: Peter van der Wijst
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Hazelworm - foto: Peter van der Wijst

Werkgroep Natuurpaden
Coördinator: Martien van Liempd (verslag)
Aantal werkgroepleden: 9
In 2014 hadden we gehoopt om het nieuwe natuurpad de
Stompert gereed te hebben maar dat is helaas door tijdge
brek niet gelukt. Natuurpad de Stompert kan gestart wor
den op 2 plekken en om wandelaars te informeren zijn we
van plan om op beide startpunten informatieborden te
plaatsen. Op deze informatieborden zal een samenvatting
van de wandeling komen te staan met de hoogtepunten.
Verder zullen er ook routepaaltjes worden geplaatst.
Het ministerie van Defensie heeft aangegeven dat er mo
gelijkheden zijn om een budget beschikbaar te stellen voor
de informatieborden en de paaltjes. Zij hebben wel ge
vraagd of wij een verbinding kunnen realiseren van natuur
pad de Stompert naar de Paltz en het Militair museum.
Aanvankelijk kregen wij het advies om hierover contact op
te nemen met het projectmanagement van vliegbasis
Soesterberg en het Utrechts Landschap. De communicatie
met deze organisaties verliep niet erg vlot. Uiteindelijk zijn
we erachter gekomen dat we zelf de verbindingen via de
knooppunten naar de Paltz en het museum kunnen invul
len. Er is geen overleg meer noodzakelijk met de diverse
instanties. In 2015 gaan we het pad voorzien van paaltjes
en informatieborden, in de loop van het jaar zullen we het
nieuwe pad openen.
Het afgelopen jaar zijn de diverse natuurpaden gecontro
leerd, een probleemgeval blijft natuurpad de Zoom. Op dit
moment kan alleen de verkorte route van natuurpad de
Zoom worden gelopen. Zoals bekend is naast dit natuurpad
ecoduct Op Hees gebouwd. Het ecoduct maakt deel uit van
de twee ecologische verbindingen in het Hart van de Heu
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velrug. Op deze plek komen de oostelijke en westelijke
corridor samen. Het ecoduct Op Hees maakt een verbinding
tussen het midden en het noorden van de Utrechtse Heu
velrug mogelijk.
Het ecoduct wordt ook gebruikt als recreatieve verbinding,
fietsers en voetgangers hebben aan één zijde van het eco
duct de mogelijkheid via het ecoduct het spoor over te
steken. De breedte is 60 meter, waarvan 10 meter voor de
voetgangers en fietsers en 50 meter voor de dieren.
Doordat een gedeelte van natuurpad de Zoom naast het
ecoduct loopt komen er volgens de gemeente Soest te veel
mensen op het ecoduct.
De gemeente heeft daarom in 2014 een aanvraag ingediend
voor vrijstelling van de Boswet om een gedeelte van het bos
langs de voormalige route van natuurpad de Zoom voor het
grootste gedeelte te kappen. Zo ontstaat een heidecorridor
die het heideveld op Soester grond en de heidevelden van
het Utrechts Landschap gaat verbinden om koudbloedige
dieren zoals hazelworm en zandhagedis evenals vlinders,
vogels en reeën komende vanaf het ecoduct de kans te
geven hier naar toe te gaan. Verder gaat men een barricade
creëren zodat de recreanten minder gemakkelijk op het
ecoduct kunnen komen.
Inmiddels is de vergunning verleend en zal het kappen
uiterlijk half maart 2015 zijn uitgevoerd. Vervolgens zal er
in de loop van het jaar met de gemeente worden overlegd
over het eventueel herstellen/veranderen van natuurpad
de Zoom. Voorlopig kan dus nog steeds alleen de verkorte
route van natuurpad de Zoom worden gelopen.
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Natuurwerkgroep Bunschoten
Coördinator: Wim Smeets (jaarverslag)
Aantal werkgroepleden: 9
De werkgroep is in juli 2014 van de afdeling Nijkerk overgekomen
en heeft de volgende voornaamste Activiteiten in 2014 ontplooid:
Activiteit: Vogeltellingen Vitens-plasjes Westdijk, 9-10 uur.
Wanneer: de eerste zaterdag van de maand.
Deelnemers gemiddeld: 11 leden en publiek.
Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, Amersfoorts Vogelnet,
Utrechts Vogelnet, publicatiebord bij de Palendijk.
Activiteit: Inrichten Vogelkijkpunt met telescopen.
Wanneer: Tijdens fietstocht Bunschoter Boeren- en Bees
tenBoel dag (BBBB-dag). Deelnemers gemiddeld: 70 fietsers.
Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, krant De Bunschoter.
Activiteit: Inrichten marktkraam samen met IVN Nijkerk.
Wanneer: Tijdens BBBB-dag.
Deelnemers gemiddeld: 60 belangstellenden aan de kraam.
Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, De Bunschoter.
Activiteit: Bomenpadboekjes, 25 stuks/per school.
Wanneer: Hele jaar. Voor 5 basisscholen gereed in 2014.
Het eerste boekje is ook uitgereikt aan de gemeenteraad.
Publiciteit: De Bunschoter.
Activiteit: Inrichten en onderhoud Vebowand Bunschoten
(oeverzwaluwen).
Wanneer: Voorjaar: wand voor broeden in orde maken.
Tijdens broedseizoen wand kruidenvrij houden. In najaar
onderhoud nestgangen.
Publiciteit: De Bunschoter. Broedresultaten en andere on
derwerpen worden gepubliceerd in het landelijke blad het

Vogeljaar met 3500 abonnees. Vanuit het hele land worden
hierop reacties ontvangen.
Activiteit: Les oeverzwaluwen en planten.
Wanneer: enkele malen in juni.
Deelnemers gemiddeld: 25 scholieren basisscholen.
Publiciteit: Schoolwebsite
Activiteit: Inventarisatie uilen, 3-4 keer, ‘s avonds.
Wanneer: Eind februari-begin maart
Deelnemers gemiddeld: 6 werkgroepleden en/of publiek.
Publiciteit: De Bunschoter
Activiteit: Inrichten en onderhoud vlinder- en vogelvrien
delijke buurttuin.
Wanneer: gedurende het hele jaar door schoolklassen.
Deelnemers gemiddeld: Verscheidene schoolklassen.
Publiciteit: De Bunschoter.
Activiteit: Aanbrengen en controle kunstnesten boeren
zwaluwen.
Wanneer: April-juni.
Deelnemers gemiddeld: 3 werkgroepleden en soms enkele
belangstellenden.
Activiteit: Aanbrengen en controle kunstnesten voor steenen kerkuilen.
Wanneer: Najaar en winter.
Deelnemers gemiddeld: 4 werkgroepleden.
Publiciteit: De Bunschoter.
Activiteit: aanvragen subsidie € 1.500,- voor Bomenpad
boekjes bij de gemeente Bunschoten en het Rabo Stimule
ringsfonds Randmeren met een positief resultaat.
Wanneer: Voorjaar.
Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, De Bunschoter.

Onderhoud buurttuin - foto: Wim Smeets
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Paddenwerkgroep Soest
Coördinator: Tim de Wolf (verslag)
De Paddenwerkgroep Soest heeft de activiteiten gericht op
de Insingerstraat en Wieksloterweg Oostzijde. De Zandlaan
is enkele avonden ‘gemonitord’ in verband met meldingen,
maar de verkeersintensiteit lijkt te laag en padden zijn op
de bewuste avonden niet aangetroffen.
De werkwijze van de Paddenwerkgroep: een deel van de
overstekende padden wordt door middel van ‘raapacties’
gevangen en 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 em
mers. Die worden enige malen per etmaal geleegd.
Op de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst - 12 februari
2014 - in De Veenweide verschenen ongeveer 10 personen,
waaronder enkele nieuwe vrijwilligers.
Op 20 februari 2014 plaatste het serviceteam van de afde
ling realisatie van de gemeente Soest onze drie borden (in
2013 door de gemeente gedoneerd) met het verzoek de weg
(Insingerstraat en Wieksloterweg) in verband met de pad
dentrek tussen 17.00 en 23.00 uur te mijden. Dit verzoek
lijkt niet te worden opgevolgd. Het is een drukke sluiprou
te waar sommige automobilisten menen een hoge snelheid
te moeten ontwikkelen.
De paddentrek:
Door de zeer zachte winter is de paddentrek in 2014 vroeg
begonnen. De eerste exemplaren zijn op 19 februari waar
genomen. Op 20 februari werden al 146 padden geteld. Als
gevolg van de weersomstandigheden (te koud en te droog)
is de trek daarna vrijwel stil komen te liggen tot 6 maart.
Die dag zijn 78 padden overgezet, de volgende dag 88. Toen
volgden daarop de drie piekdagen van dat jaar, 8, 9 en 10
maart met respectievelijk 198, 168 en 158 padden. Tot 16
maart beperkte de trek zich tot enkele tientallen, toen
volgden 16, 17, 18 en 20 maart nog enige topdagen met
respectievelijk 76, 89, 108 en 90 exemplaren.
Op 22 maart was de trek vrijwel voorbij en werden alweer
enige ‘terugkomers’ waargenomen.
In totaal zijn 1550 padden (gewone pad, bufo bufo) overgezet
(806 man, 511 vrouw, 112 ‘dubbeldekkers’ en 9 van onbe
kend geslacht). Dit is (zoals tot nu toe elk jaar) een record.
Er zijn 176 dode padden aangetroffen. Er is dus een morta
liteit van ongeveer 10%, een verbetering ten opzichte van
eerdere jaren.
Het recordaantal en de verlaagde mortaliteit is vermoede
lijk te danken aan het feit dat het aantal meters scherm dat
geplaatst wordt elk jaar toeneemt, dankzij de jaarlijkse
donatie van ’t Vaarderhoogt van 50 á 100 meter worteldoek.
De schermen garanderen een 24 uurs 100% opvang van de
padden, de ‘raapacties’ doen dit uiteraard niet. Daarbij zal
het aantal waargenomen padden toenemen als effect van
onze overzetacties, de populatie blijkt te groeien.
Naast padden zijn 107 kikkers (bruine kikker, rana
temporaria) overgezet en 18 dode exemplaren aangetroffen.
Voorts zijn 16 (jonge) groene kikkers (rana esculenta complex)
waargenomen alsmede 4 salamanders, vermoedelijk
exemplaren van de kleine watersalamander (lissotriton
vulgaris).
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De tellingen worden door de vrijwilligers stipt doorgegeven
aan de coördinator, die ervoor zorgt dat de resultaten op de
eigen pagina van de Paddenwerkgroep Soest op www.
padden.nu dagelijks worden bijgeschreven. Hierdoor is het
voor iedereen mogelijk de telling te volgen. Ongetwijfeld
werkt dit motiverend!
Er heeft zich een vaste kern van ongeveer 10 vrijwilligers
gevormd. Deze zijn het fundament van de groep. Zij hebben
geholpen met het plaatsen van de schermen en/of hebben
ten minste één maal per week ‘dienst’ gedaan. Daarnaast
zijn er jaarlijks ongeveer 10 vrijwilligers die meer ‘ad hoc’
beschikbaar zijn en veelal na een of twee jaar weer afhaken.
Het blijkt niet gemakkelijk vrijwilligers te werven.
Gebruik van moderne communicatiemiddelen helpt ook de
padden. In 2014 is voor het eerst een ‘whatsapp’ gemaakt
waarmee paddenredders via hun telefoon gewaarschuwd
kunnen worden bij piekdagen. Dan lopen er honderden
padden. De ingeroosterde vrijwilligers krijgen dan dankzij
dit ‘toad-alert’ zoveel mogelijk hulp.
Dit jaar is voor het eerst een ‘nazit’ gehouden voor de
vrijwilligers. Met ongeveer vijf personen is onder het genot
van drankjes en snacks de paddentrek geëvalueerd.
De IVN Paddenwerkgroep blijkt ook te functioneren als ‘
kenniscentrum’ bij vragen en problemen met amfibieën.
Zo zijn wij bijvoorbeeld benaderd door een mevrouw met
in haar tuin een vijver met een overbevolking van kikkers.
Ter plaatse hebben wij uit de vijver van circa 2 m3 ongeveer
70 kikkers verwijderd en deze elders uitgezet. Op de na
tuurdag van de Van der Huchtschool (2 april) zijn door drie
vrijwilligers lessen over het leven van de pad gegeven.
Kosten en sponsoring:
Sponsoring is ook dit jaar ontvangen van ‘t Vaarderhoogt
(100 meter worteldoek) en Rainbow Color Copy (Voorlich
tingsfolders voor vrijwilligers).
Publiciteit:
Medio januari wordt gewoonlijk een persbericht verzonden
met het oog op de komende paddentrek. Uiteraard staat
het werven van vrijwilligers centraal. In 2014 is het persbe
richt minder goed opgepakt door de media.
De reden hiervoor is onbekend en kan te maken hebben
gehad met een toevallige grote toestroom van persberich
ten of nieuws in die periode.
In 2014 verschenen de volgende artikelen over de activitei
ten van de Paddenwerkgroep Soest:
‘Padden zijn taaie rakkers – werkgroep zoekt vrijwilligers
bij oversteken’ Soester Courant 05092014;
‘Paddenhelpers’ Soest Nu 05022014 ;
‘Paddenredders gezocht’ Soest Nu 12022014;
Radio: Interview Tim de Wolf bij Radio Soest, uitgezonden
11022014
Alles bij elkaar was 2014 voor de IVN Paddenwerkgroep een
goed jaar met een record-score aan overgezette dieren, een
paar leuke en zinvolle bijkomstigheden op het gebied van
dienstverlening en educatie en het invoeren van goede
vernieuwingen als de ‘whatsapp’ en de ‘nazit’ met de
vrijwilligers.
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Werkgroep Planten
Coördinator: Marjan Dekker (verslag)
Aantal werkgroepleden: 17
In overleg met Staatsbosbeheer is er een wandeling buiten
de paden geweest rond het Pluismeer. Onder andere zijn
moeras- en bleekgele droogbloem, gewone waternavel,
kleine zonnedauw, moeraswalstro, waterpeper, kruipgan
zerik en rode heidelucifer aangetroffen.
Voor Natuurmonumenten vindt een uitgebreide inventari
satie plaats bij de Valse Bosjes bij Eemnes. Nelleke Bary
(werkgroep Eemnes) coördineert deze inventarisatie
samen met een werknemer van Natuurmonumenten. Zij
heeft de Plantenwerkgroep gevraagd hierbij te assisteren.
Enkele werkgroepleden doen mee aan deze inventarisatie.
Na een aantal jaren hoopt Natuurmonumenten een reeks
gegevens te hebben, waaruit conclusies aangaande de
natuurontwikkeling in het gebied kunnen worden getrok
ken.
Bitterzoet - foto: Dick Nagelhout

In 2014 is het aantal leden van de werkgroep met twee
gegroeid naar 18 geregistreerde leden. Hiervan is ongeveer
tweederde tot driekwart met grote regelmaat actief. Met
deze leden hebben wij van maart tot oktober diverse inven
tarisatie-wandelingen ondernomen, ongeveer twee maal
per maand.

Het landgoed Buitenzorg bezochten we samen met de
werkgroep Wandelingen en paddenstoelenkenner Jaap
Milius van IVN De Bilt. We zijn veel paddenstoelen tegen
gekomen. Een greep uit de lijst: de platte en echte tonder
zwam, ziekenhuiszwam, meniezwam, grijze plaatjes
zwam, goudvlies bundelzwam, oorzwam, oranjerood
trechtertje, en de eikhaas. In oktober had het bos echter
niet veel meer te bieden aan planten.

Waar we voorgaande jaren ons hebben geconcentreerd op
enkele gebieden per jaar, zijn we afgelopen jaar naar zoveel
mogelijk verschillende gebieden geweest.
Op ons lijstje stonden de Wiek, het Slangenbosje, Nonnen
land, Monnikenbos, de Zoom en het landgoed Buitenzorg
(alle in Eemland), het Bert Bospad bij Westbroek en de
Stichtse Brug.

2015 is net gestart en de eerst activiteit heeft alweer plaats
gevonden. Dit keer kijken we niet naar bloeiende planten,
maar naar de schors en de knoppen van bomen. Hoe herken
je bomen aan hun winterkenmerken? Dat is toch best even
puzzelen.
In maart zullen wij ons richten op waar de wandelingen
ons in 2015 naar toe voeren.

Groep 7 van De Buut - foto: AlmaDijkgraaf
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Scholenwerkgroep
Coördinatoren: Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf (verslag)
Werkgroepleden: 16
Ook in 2014 ging de Scholenwerkgroep vol enthousiasme
meermaals met scholieren van het basisonderwijs op
verkenning in de gevarieerde natuur om ons heen.
Omdat de winterperiode wat scholenwerk betreft een
rustige tijd is, hebben we de goede gewoonte halverwege
met ons groepje een winteruitje te organiseren. Dit keer
gingen we op 24 januari naar de Hortus botanicus in Leiden,
waar ons op plantengebied zeer gerespecteerde IVN-lid
Rogier van Vugt hoofd van de botanische kassen is.
Rogier leidde ons langs de Victoria amazonica (Reuzenwa
terlelie), de talrijke vleesetende planten, maar ook langs de
planten die voor de bestuiving afhankelijk zijn van vliegen.
Daar hing dus duidelijk ’n luchtje aan! De Reuzenaronskelk
(Amorphophallus titanum) is zo’n plant. Wanneer deze
plant uit West-Sumatra bloeit, staat de Hortus op z’n kop.
Ook werd duidelijk, dat het hart van Rogier bij de orchi
deeën ligt. Door de grootste kas loopt ’n meter of 10 boven
de grond een corridor, waar je kruip-door-sluip-door kunt
lopen tussen de lianen van de Strongylodon macrobotrys,
beter bekend als Jadebloem, een groenblijvende klimplant
uit de Filipijnen. Tijdens ons bezoek bloeide hij nog niet,
maar een paar maanden later ontvingen we van Rogier een
bewijs van de indrukwekkende bloemtrossen.
In april begon weer het project Van Luchtkasteel tot Das
senburcht en ontvingen we 10 groepen – 275 kinderen –
voor de eerste keer op het landgoed Hove Beaulieu. Groepen
5 en 6 spitsten de oren tijdens de kennismakingsles ‘Op pad
met je zintuigen’ en groepen 7 en 8 gingen vol op onderzoek
tijdens de Speurtocht, bestaande uit 27 opdrachten.
In mei kwamen alle groepen weer 2 uur terug voor de
verdiepingslessen ‘Overal beestjes’ en ‘Van Stal tot Stand
beeld’.
Dit jaar werd dit project voor de 10e keer georganiseerd.
Helaas ook voor de laatste keer, omdat landgoedeigenaar
Jean Meerts vanwege zijn hoge leeftijd zich genoodzaakt
zag ermee te stoppen. In NatuurNabij van afgelopen zomer
is uitgebreid aandacht besteed aan dit geweldig leuke
project en het afscheid ervan.
Op zondag 1 juni vond het Familieslootvissen plaats. Dit is
ieder jaar weer een feestje, waarbij de Wandel- en Scholen
werkgroep een mooie samenwerking vormen. Het was
geweldig weer en een klein maar zeer enthousiast groepje
(groot)ouders met (klein)kinders zat aan de hand van de
zoekkaarten uit te puzzelen wat er in de visnetten gevangen
was.
In de weken erna kwamen 8 groepen – 244 kinderen – ba
sisscholieren naar de sloot aan de A.P. Hilhorstweg. Ook nu
weer lekker weer en er gleden maar 2 kinderen van het
talud in de sloot. Dat mocht de pret absoluut niet drukken.
Het slootvissen staat met stip bovenaan!
Op vrijdag 29 augustus ging de werkgroep met het zomer
uitje naar de Kaapse Bossen, een uitgestrekt wandelbos bij
Doorn en onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvel
rug. Wim en Engelien hadden een prachtige wandeling
uitgezet in dit gebied. Ook beklommen we de uitkijktoren,
van waaruit we een fenomenaal uitzicht rondom hadden.
Hoewel het een zonnige, ietwat kille, zomerdag was, viel
ons de grote variëteit aan paddenstoelen op. Zo vormde
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Slootvissen - foto: Alma Dijkgraaf

deze dag tevens een voorwandeling voor de herfstlessen,
die enkele weken later zouden komen. Aan het einde van
dit uitje namen we afscheid van Wim van Rijkom, die helaas
door familieomstandigheden na 10 jaar scholenwerk onze
groep gaat verlaten. We zullen zijn enthousiaste verhalen
zeer gaan missen.
Vanaf 6 oktober ontvingen we 16 schoolklassen – 453 kin
deren – in het herfstbos. Tijdens deze Herfstlessen komen
niet alleen de paddenstoelen, maar ook de bodemdiertjes
uitgebreid aan bod.
Extra aandacht werd besteed aan de Rode bosmier, waar
van diverse nesten langs ons wandelpad aan de Zoom
voorkomen. We wezen de kinderen erop, dat mieren die de
boom in naar boven kruipen en nog moeten fourageren een
dunner achterlijf hebben dan de mieren die volgevroten
komen afzakken. Misschien een goed idee in een toekom
stige NatuurNabij meer over deze zeer sociale bosmier te
vertellen!
Aan het einde van 2014 bestond de Scholenwerkgroep uit
16 enthousiastelingen, die het ieder jaar weer een uitdaging
vinden om Soester schoolkinderen kennis te laten maken
met alles wat groeit en bloeit in onze rijke natuur.
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Vlinderwerkgroep
Coördinatoren: Violet Middelman (verslag) en Remco Vos
Aantal werkgroepleden: 31-12-2014: 13 werkgroepleden
(1 nieuw werkgroeplid aangemeld)
Belangstellenden: 10 personen
Aantal inventarisaties:
Vlinderwerkgroep: 42x
Libellenwerkgroep: 31x

“

”

Violet: vlinders speuren is voor ons een
beetje uit de hand gelopen hobby, maar zeer
aangenaam

Media: Twitter account @VlindersEemland (246 volgers).
We worden regelmatig geretweet door oa. de Vlinderstichting

11 x mediabericht:
Vara’s Vroege Vogels – Radio interview met John T. Smit over de Zandbijwaaiertjes 16-03-2014
Radio Soest: Ommetje Natuur over vlinders 16-03-2014
Artikel Soester Courant 09-07-2014 (halve pagina!)
Radio Soest (actueel) 21-07-2014: Nachtvlinders in het holst van de nacht
Artikel AD, afdeling Amersfoort 28-07-2014
Radio Soest (actueel) 07-08-2014: Tuinvlindertelling + Keizersmantel
Soest Nu 13-08-2014 Mooi in Soest met Dick Nagelhout
RTV Utrecht interview Henk Westbroek met Alrik Hoven over nachtvlinders,
opname interview 21-08-2014, uitzending 28-10-2014
Radio Groesbeek, telefonisch interview 30-08-2014
Artikel AD Nacht van de Nacht 27-10-2014
Radio Soest, Nacht van de Nacht 27-10-2014
Samenwerking met:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Defensie,
Landgoed Pijnenburg, Gemeente Soest en de Vlinderstichting.
Overige activiteiten:
Lezing Leusden, 07-02-2014 (Tuinclubje De Meiblommen)
Vlinderkraampje Tuincentrum Rebel te Huizen (Dick Nagelhout) 14-07-2014
Vlinderweekeind te Soest van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), sectie Snellen/Ter Haar.
Georganiseerd op persoonlijke titel door Violet en Remco in hun functie van bestuursleden Snellen, maar
wel met veel resultaat voor de vlinderkennis in Eemland (550 soorten op naam gebracht).
(30 deelnemers) 28-06-2014
Lezing DVC De Leuning (Baarn, ouderensteunpunt) 29-07-2014
Nachtvlinderen met KNNV NW Veluwe, schaapskooi Ermelo 23-08-2014
Lezing Landgoed Oostbroek 26-08-2014
Presentatie/praatje 2e Van de Huchtschool groep 6 in het kader van bloembollen poten voor vlinders
en andere insecten (24-11-2014)
Publieksactiviteiten:
Nachtvlinderen bij Haarzuilens i.s.m. Natuurmonumenten 30-08-2014
Nacht van de Nacht 25-10-2014 i.s.m. Werkgroep Wandelingen en Werkgroep Vogels

Weer 2014:
De winter van 2013/2014 was zeer zacht en we hadden een zeer vroeg, zonnig, droog en warm voorjaar watzo bleef tot
eind juli. Koude en regenachtige augustusmaand. September, oktober en november uitstekend,droog, zonnig, warm.
Ook in december hadden we niet echt winterweer.
Projecten Vlinderwerkgroep:
Eitjes Sleedoornpage: 73 eitjes gevonden (record). Bramen naast sleedoornstruiken 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:
Gevlekte witsnuitlibel:
Door de libellengroep zijn er 2 exemplaren van deze zeldzame soort op De Stulp gezien.
Tengere grasjuffer:
Door de libellengroep zijn er veel exemplaren van de Tengere grasjuffer gezien.
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Argusvlinder - foto: Remco Vos

Argusvlinder:
Jaap vd Berg heeft een vrouwtje Argusvlinder gezien op de rand van de Boerenstreek en de Wieksloot. Volgens de
Vlinderstichting is dit een belangrijke waarneming aangezien de soort op de hogere zandgronden bijna niet meer voor
komt, maar nog wel op de kleigronden. Soest bevindt zich op de rand van zowel de hogere zandgronden als de kleigron
den. Zie verder bij ‘Plannen 2015’.
Gele snuituil:
Zeldzame nachtvlinder die we in 2012 op De Paltz zagen, voor het eerst sinds jaren in de prov. Utrecht waargenomen.
In 2014 meer waarnemingen, de soort lijkt een populatie te hebben op De Stompert en de Vliegbasis Soesterberg.
Zwartpuntvolgeling:
Zeer zeldzame nachtvlinder, dit jaar gezien op Vliegbasis Soesterberg en in de Korte Duinen. Een populatie lijkt waar
schijnlijk.
Oostelijke vos:
Dick Nagelhout was zeer blij met zijn waarneming van de zeer zeldzame dagvlinder de Grote vos (Korte Duinen). Het
bleek echter om de nog zeldzamere Oostelijke vos te gaan, een soort die dit jaar massaal Nederland aan deed.
Plannen 2015:
Argusvlinder
In 2015 willen we kijken of zich een populatie in Soest bevindt. Met de gemeente Soest, de Vlinderstichting en Natuur
monumenten zullen we bespreken of we met een aangepast beheer het gebied aantrekkelijk kunnen houden/aantrek
kelijker kunnen maken voor de Argusvlinder. Dit omdat deze soort sinds 1992 van een algemene vlindersoort met 98%
(!!!) achteruit is gegaan.
Inventarisaties
Verder willen we door gaan zoals afgelopen jaren, met gemiddeld 3 tot 4 inventarisaties per maand (tijdens het hoog
seizoen 1 tot 3 keer per week). Dit om de populaties of variëteit van soorten in de verschillende gebieden te kunnen
vaststellen.
Zie voor een prachtig jaarverslag van de Libellengroep:
www.ivn-eemland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=214
Of stuur een mail aan vlinders@ivn-eemland.nl
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Werkgroep Vogels
Coördinator: Peter van der Wijst
Aantal leden: ongeveer 36
De vogelwerkgroep bestaat uit meerder subgroepen, die elk hun eigen ding doen. Er wordt samengewerkt met andere
werkgroepen en instellingen, o.a. door het gidsen van evenementen. Hieronder de verslagen in alfabetische volgorde:
Bunschoten, o.a. vogeltellingen Westdijk en oeverzwaluwenwand
Aantal vrijwilligers: wisselend, 11-12
Coördinator: Wim Smeets (verslag)
De Natuurwerkgroep Bunschoten is in 2014 toegetreden tot IVN Eemland,vandaar dat dit verslag verder terug gaat dan
2014. (zie verslag van de overige activiteiten van deze werkgroep elders in deze NN).
Sinds juli 2001 worden maandelijkse vogeltellingen bij de Vitens Plasjes aan de Westdijk in Bunschoten georganiseerd.
(telresultaten op de website)
In 2001 werd bij de gemeente de bouw van de Bunschoter Wand aangevraagd, een natuurlijk aandoende oeverzwalu
wenwand van 140 meter lengte waar in 2005 bijna 460 paartjes hebben gebroed. In 2011 en 2012 is deze wand omgebouwd
tot een betonnen wand met 1108 uitgeboorde nestgaten en heet nu de Vebowand Bunschoten. In 2014 broedden hier
259 paartjes oeverzwaluwen.
De leden van de Natuurwerkgroep Bunschoten houden zich bezig met de inventarisatie en bescherming van de uilen in
de gemeente Bunschoten en de bouw en bescherming van nesten van boerenzwaluwen onder bruggetjes in de omrin
gende polders.
Roofvogelgroep
Aantal werkgroepleden: 10
Coördinator: Martine van der Kaa (verslag)
Gebied: Soest met een gedeelte Amersfoort (Birkhoven) en Zeist (WA-hoeve).
In 2014 heeft de werkgroep een aantal nieuwe leden gekregen. Daardoor kon vrijwel het gehele gebied intensief gemo
nitord worden, wat inhoudt dat we hebben geprobeerd alle nesten in beeld te krijgen. Of dat gelukt is, weet je nooit
zeker. Als het nest is gevonden wordt het goed in de gaten gehouden en wanneer de jongen groot genoeg zijn worden
ze indien mogelijk geringd. Soms zit het nest op een dermate moeilijk bereikbare plaats dat er niet geklommen kan
worden Zijn de jongen onverwacht te groot, dan blijven zij ongeringd.
Het ringen gebeurt met een ervaren klimmer en een gecertificeerd ringer en vanzelfsprekend in overleg met de eigenaar
van het terrein.
De gegevens worden doorgegeven aan de Werkgroep Roofvogels Nederland en SOVON.
Uit het schema hieronder blijkt dat de buizerd het in 2014 prima heeft gedaan terwijl de havik veel mislukte nesten had,
we weten niet waarom. Ook is eindelijk het eerste nest van een wespendief in onze omgeving gevonden, daar waren we
al jaren naar op zoek, maar de wespendief is een geheime vogel, het is uitermate lastig hem te vinden.
2014

boomvalk

buizerd

havik

sperwer torenvalk

wespendief

totaal

aantal nesten

2

18

8

8

7

1

44

gelukt

2

17

3

8

5

1

36

mislukt

0

1

5

0

2

0

8

aantal jongen

6

42

8

11

15

2

84

aantal jongen geringd

6

38

7

10

11

0

72

Tellingen in de Soester polder
Aantal werkgroepleden: wisselend, ongeveer 5
Coördinator: Peter van der Wijst
De groep gaat in wisselende samenstelling eens in de maand op zaterdag op de fiets door de Eempolder aan de Soester
kant om vogeltellingen te doen. De gegevens kunnen worden ingezien via onze website en worden doorgegeven aan
SOVON, zodat ze in de landelijke registratie meegenomen worden.
Uilenwerkgroep
Aantal werkgroepleden: 10
Coördinator: Jaap van den Berg
Verslag: Milly van Foeken
De uilen deden het prima in 2014. Er konden vooral een aantal Kerkuilen geringd worden, maar op 17 april had de
Bosuil toch de primeur. Eén Bosuil kon geringd worden.In mei hadden de Kerkuilen flink onze belangstelling, verdeeld
over 3 nesten werden er 17 uiltjes geboren. Een nest van 8, één van 6 en één van 3. Gelukkig werden er ook 3 Steenuiltjes
geboren, waarvan er twee geringd konden worden.
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De belangstelling voor uilen is best groot in Soest. We konden dit merken tijdens een aantal activiteiten waar wij als
werkgroep aan meegeholpen hebben. Twee keer waren we op de kinderboerderij Veenweide te Soest waar de kinderen
uilenballen konden uitpluizen. Beide keren waren er zo rond de 30 kinderen enthousiast bezig.
Ook tijdens de jubileum activiteiten van het IVN bij het Gagelgat hebben we meegedaan. Kinderen konden uilenballen
uitpluizen en intussen informatie over uilen opdoen. Ook konden ze een pindakaaspothouder timmeren voor de vogel
tjes in de tuin.
Het was erg leuk om een activiteit samen met de andere werkgroepen te hebben, dus hoewel het een natte waterige
zondag was, was het een prima dag met helemaal geen slechte opkomst.
De van der Hucht school te Soest vroeg ons mee te werken aan een NME dag, hiermee konden we zo'n 300 kinderen
vertellen over de uilen in Soest, uilenballen met ze uitpluizen en ze een heerlijke dag bezorgen.
Bij de Nacht van de Nacht mochten we met verschillende werkgroepen genieten van de duinen in het donker. Ook de
Uilenwerkgroep genoot!
Als laatste activiteit van 2014 was er een Uilenlezing bij de Volksuniversiteit in Soest. Naast een powerpoint-presentatie
was ook hier weer de mogelijkheid om uilenballen uit te pluizen. Deelnemers aan deze avond liepen een week later mee
met een Bosuilenwandeling en weer een dag later met een korte excursie naar de Ransuilen. In de zwiepende toppen
van drie bomen telden we 25 Ransuilen.
Onze plannen voor het komende jaar zijn divers. We hopen mee te werken aan de lezing op het gemeentehuis in april.
We zijn gevraagd een presentatie te houden voor de King Arthur Groep Soest, die zal plaatsvinden in maart.
Verder staat er een timmeravond op de agenda, om tijdens de geplande inventarisatie van de nestkasten zo nodig
kasten te kunnen vervangen. Ook achterstallig onderhoud aan de kasten zal aangepakt worden. Tevens worden er
kasten voor andere vogelsoorten getimmerd als daarnaar wordt gevraagd.
We hopen op een vruchtbaar jaar!!
IJsvogelwerkgroep
Aantal werkgroepleden:ongeveer 5
Coördinator: Jasper Willemsen
De ijsvogelwerkgroep heeft in 2014 weinig activiteiten ontplooid, maar gelukkig is een nieuwe coördinator gevonden,
die ijverig aan de slag is gegaan zich te oriënteren en contact op te nemen de werkgroepleden. Volgend jaar zal er dus
beslist meer te melden zijn.
Zwaluwen
Aantal werkgroepleden:wisselend
Coördinator: Leen de Niet
Er wordt onderzoek gedaan naar de 4 soorten zwaluwen, die in onze omgeving voorkomen: Boerenzwaluwen, Gierzwa
luwen, Huiszwaluwen en Oeverzwaluwen. De gegevens worden gedeeld met de SOVON en de Vogelbescherming.

Column George
Knottnerus
Ochtendconcert
Zo’n beetje traditie is het geworden. Elk voorjaar gaan we
een paar keer naar het zondagochtendconcert in Amster
dam. Zelfs de hoofdstad respecteert de zondagsrust, zij het
niet om religieuze redenen. Je loopt als baron en barones
door een verstilde De Lairessestraat. Na elven ontwaakt de
stad uit haar katerslaap van de zaterdagnacht. Dan zitten
wij inmiddels klaar op rij x, stoelnummer zoveel om te
genieten van Vivaldi of Mozart. Maar goedkoop is het zeker
niet, zo’n klassiek concert. Helemaal duur is een musical.
En ik moet zeggen dat zo’n bombastische show in een
overvolle zaal ook wel eens te veel van het goede is. Dan
heb ik heimwee naar het concert van Moeder Natuur. Een
concert dat nog best wat publiek kan hebben want in haar
zalen is geen kip te zien. En dat terwijl de uitvoerende
musici alles uit de kast halen om onze oren (en die van hun
partners) te strelen.
Elke dag een ochtendconcert speciaal voor jou. Gratis en
zonder verdere verplichtingen. Je hoeft je raam maar open
te zetten en de klanken sprankelen de kamer binnen. Met
een beetje geluk krijg je het schitterende palet van de op
gaande zon als decor er als toegift bij. Klank en beeld zullen
in elkaar vervloeien en je ochtendstond heeft goud in de
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mond. Vanaf half april tot eind mei is het vogelconcert ’s
ochtends op zijn mooist. Ben je wat lui dan keer je nadat je
het raam wijd open hebt gezet, terug naar bed om het van
daaruit te beluisteren. Je moet dan wel een beetje groen in
de buurt hebben. Anders zul je het met wat mussen, een
merel en een enkele duif moeten doen. Ook heel aardig,
maar nog niet je van het.
Een aanrader is het ochtendconcert live en in de Grote Zaal
bij te wonen. Zet je wekker om halfvijf, liefst vier uur. Bind
je schoenen onder en loop naar het dichtstbijzijnde bos of
park. Je zult versteld staan van de vogelzang die, na een
aarzelend begin van merel en roodborst, op toeren komt.
Al gauw zingt het hele vogelkoor ter ere van die ene vroege
wandelaar. Vink, zanglijster, groenling en koolmees, ze
komen allen graag vroeg uit de veren om de lente te vieren.
Ook de polder jubelt, met een beetje geluk en voor zover de
intensieve landbouw toelaat, met liederen van kievit,
grutto en tureluur. Maak het mee, het is er nu de tijd voor.
Het is even een drempel over, vroeg naar bed en vroeg op,
maar dan heb je ook wat. Daar kan geen musical tegenop.
En het kost geen cent.
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Werkgroep Wandelingen
Coördinatoren:
Tanneke Voorintholt (verslag) en Martine van der Kaa
Aantal leden: 27, waarvan 20 in 2014 hebben gegidst en enkele gastgidsen
12 publiekswandelingen met totaal 310 deelnemers (446 in 2013)
8 aangevraagde wandelingen met totaal 237 deelnemers (200 in 2013)
- Een van de doelstellingen was dit jaar de samenwerking met andere werkgroepen groter te maken. Dat is goed gelukt
bij het Natuurfestijn, de Nacht van de Nacht en het slootvissen.
- De eerste maanden van 2014 hebben voor de wandelwerkgroep in het teken gestaan van de voorbereiding van het IVN
Natuurfestijn op 11 mei 2014, in het kader van ons 80-jarig jubileum. Dit evenement was georganiseerd vanuit het Ga
gelgat, er konden wandelingen met gidsen gemaakt worden langs alle natuurpaden in Soest, een wandeling bij Buiten
zorg in Baarn en fietstochten in Baarn en Eemnes. Helaas konden ze bijna allemaal vanwege slechte weersomstandig
heden niet doorgaan. Alleen de wandeling van 15 km werd gelopen en in Eemnes werd de fietstocht omgezet in een
kijktocht vanuit de auto. Terugkijkend heeft de voorbereiding van het Natuurfestijn de saamhorigheid binnen IVN
Eemland versterkt.
- Ook de Nacht van de Nacht, dit jaar in de Lange Duinen, is een werkgroep overstijgende activiteit. Dit jaar waren we
weer volgeboekt, 66 mensen. De wandeling leidde langs posten bemand door mensen van de Uilenwerkgroep en Vlin
derwerkgroep. Een ‘sterrenkijk’-post werd bemand door twee enthousiaste leden en vele andere leden waren actief als
gids, ‘bezem’, parkeerwacht, ontvangst- en aanmeldpunt.
De organisatie van het evenement staat inmiddels goed op de rails
- We hebben voor het eerst een zomeravondwandeling over de Stulp gehouden in juli. Ondanks dat er die avond voetbal
(WK) was op tv en de weersomstandigheden voorafgaand slecht waren trokken we nog 14 mensen. We hadden weerman
David Henneveld om over het weer te vertellen. Een succesvolle wandeling.
- De wandeling over de Vlasakkers trok veel minder mensen dan vorig jaar, mogelijk omdat men zich van tevoren moest
opgeven, we denken dat dit voor veel mensen een drempel is. We hadden bij deze wandeling ook de mogelijkheid ge
geven om als rolstoeler mee te doen (1 rolstoeler). Men moest wel zelf voor een duwer zorgen. Dit initiatief: rolstoelwan
deling, ook aangeboden tijdens het IVN Natuurfestijn, trekt weinig belangstelling.
- Dit jaar voor het eerst, bieden we lange(re) en korte wandelingen aan. De langere wandeling: er wordt meer doorgelo
pen, maar er wordt wel het één en ander verteld over landschap en andere wetenswaardigheden. De korte wandeling
is wat specialistischer van aard: meer aandacht voor specifieke planten, bomen e.d., afhankelijk van de liefhebberij van
de gids, wat veel gidsen in ons midden leuk vinden.
De ervaring leert ons dat meer mensen kiezen voor de langere wandeling. We blijven beide wandelingen, kort en lang,
dus aanbieden.
- We merken dat er onder de gidsen behoefte is aan deskundigheidsbevordering. Sinds kort uitnodigen we alle gidsen
uit om mee voor te wandelen zodat gidsen met elkaar meelopen en zo kennis met elkaar delen. Het vergroot ook de
betrokkenheid met elkaar.
- Dit jaar is er minder belangstelling geweest voor onze wandelingen dan vorig jaar, ondanks (meer) publicaties op di
verse websites en via de pers.
Om onze wandelingen extra onder de aandacht te brengen, delen we nu naast IVN- Eemland folders een pamfletje met
de eerstkomende wandelingen uit bij de start van de wandeling. Die pamfletjes vinden gretig aftrek.
Als het mogelijk is proberen we onze spaarpot onder de aandacht te brengen voor een kleine vrijwillige bijdrage.
- De augustuswandeling is komen te vervallen i.v.m. gebrek aan mensen die deze zouden willen/kunnen gidsen. We
hopen komend jaar ook deze wandeling weer aan te bieden.
- Het aantal aangevraagde wandelingen is dit jaar zeer beperkt gebleven. Misschien moeten we de mogelijkheid om met
IVN Eemland te wandelen iets nadrukkelijker communiceren.
- Er is het afgelopen jaar (helaas) geen toeloop geweest van nieuwe gidsen. De plannen voor vernieuwing en uitbreiding
van ons wandelaanbod worden altijd wat getemperd door de moeite die wij hebben met het bemensen van wandelingen.
Creativiteit bij het inzetten van mensen en werkgroep overstijgend denken is geboden.
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Overzicht Publiekswandelingen 2014
Datum
2014

Titel Publiekswandelingen

Coördinator

Aantal
deelnemers

12 jan

Buitenzorg

Martine v/d Kaa

25

9 feb

Bomen in de Winter (Korte Duinen)

Yolanda Pietersma

19

9 mrt

Vogels in de polder/Eemnes

Ad v/d Herik

25

12 apr

Vroege vogels

Martien van Liempd

15

11 mei

IVN-Eemland jubileum (diverse wandelingen)

Martine v/d Kaa

23

1 juni

Slootvissen, A.P.Hilhorstweg/ Spiekerweg

Jeroen Vis

22

12 juli

Zomeravondwandeling over de Stulp (zaterdag)

Martine v/d Kaa

14

14 sep

Heidewandeling Vlasakkers

Martine v/d Kaa

35

12 okt

Herfstwandeling/Buitenzorg

Niek Poort

24

25 okt

Nacht van de Nacht

Tanneke Voorintholt

66

9 nov

Diersporen op de Stompert

Martien van Liempd

25

14 dec

Leesbaar Landschap Korte Duinen

Niek Poort

17

Totaal publiekswandelingen

2014: 310
2013: 446

Aangevraagde wandelingen
19 apr

Restaurant ‘De Soesterduinen’ (neven en nichten)

Martina Boom

33

21 apr

Restaurant ‘De Soesterduinen’(familiegroep)

Carla Franssen

18

10 mei

Restaurant ‘De Soesterduinen’(familiegroep)

Martine v/d Kaa

30

15 juli

Restaurant ‘De Soesterduinen’(Hyundai Wittenberg)

Matthijs v/d Klip

9

23 aug.

Blommenhoeve Eemnes

Hans Zandstra

19

9 sep.

Internationale School Eindhoven (bij Stay Okay)

Martine v/d Kaa

90

23 sep

Gemeente Soest (nieuwe inwoners)

Sien Overduin

25

10 okt

Tuinclub (Kuil van Drakensteijn)

Jan ter Poorten

13

Totaal aangevraagde wandelingen

2014:

237

2013: 200
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Weidevogelwerkgroep De Wulp
Coördinator; Roel van Wijk
Aantal werkgroepleden:11 (2 nieuwe leden in 2014)
Voor u ligt het jaarverslag van de Weidevogelwerkgroep De
Wulp, een onderdeel van IVN Eemland. Ook dit jaar hebben
de boeren geholpen de nesten te vinden en te markeren.
Tevens hebben zij de jonge vogels ontzien bij de verschil
lende werkzaamheden en het weiden van het vee.
Wij hebben het afgelopen jaar gezocht bij 23 bedrijven in
Baarn, Bunschoten en Soest op totaal ongeveer 600 ha. Er
zijn 155 nesten gevonden, 39 stuks meer dan in 2013.
De voornaamste oorzaak is het milde weer in het voorjaar,
maar omdat er veel regen viel zijn de pullen (jonge vogels)
vaak niet tot wasdom gekomen. Ook de grote aantallen
ooievaars en reigers hebben veel vogels en nesten gekost.
De vos is minder actief geweest in ons gebied door o.a.
bejaging en bespanning van schrikdraad om bepaalde
weilanden.
Doordat de overheid niet meer per gevonden nesten uitbe
taalt, maar de betaling baseert op maaibeheer kunnen wij
niet op alle percelen zoeken, wat de rust van de vogels wel
ten goede komt, maar ons niet de mogelijkheid biedt
overal de nesten waar te nemen.
Door waarnemingen op afstand van roepende vogels of
lopende pullen kunnen we wel inschatten waar de vogels
gebroed hebben.
Een bijzonderheid afgelopen jaar: op een van de weilanden
waar weidevogelbescherming plaatsvond is een broedende
velduil met 8 eieren gevonden. Verschillende van de jongen
zijn geringd.
Onze openingsbijeenkomst was als elk jaar in de Groene
Inval te Baarn en onze slotbijeenkomst bij de boerderij van
de familie Van Roomen te Soest.
Evenals voorgaande jaren: twee gezellige bijeenkomsten
om met gelijkgezinden belevingen te delen en ervaringen
uit te wisselen.
Net als vorig jaar hoop ik dat 2015 voor velen van ons een
prachtig jaar zal worden op het gebied van bescherming
van de ons zo dierbare weidevogels.

Publiekswandelingen
Vroege Vogelwandeling
zaterdag 11 april 2015 om 06.00 uur
Locatie: Lage Vuursche
Startplaats: Kuil van Drakesteijn, Lage Vuursche
Informatie: Martien van Liempd (030-2292639)
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig
Weidevogels in de Eemnesser polder
10 mei 2015 om 14.00 uur
Locatie: Eemnesser polder
Startpunt: Corsrijkseweg hoek Noord Ervenweg
Informatie: Ad van den Herik (035-6020920)
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig
Slootvissen
31 mei 2015 om 14.00 uur
Locatie: Soest
Startplaats: A.P. Hilhorstweg hoek Spiekerweg
Informatie: Jeroen Vis (035-6018565)
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig
Cultuurhistorische Wandeling
12 juli 2015 om 14.00 uur
Locatie: Soester Eng
Startpunt: Oude Kerk, Torenstraat 1, Soest
Informatie: Sien Overduin (035-6014841)
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig

Lezing over Nederlandse Varens
De lezing zal worden gegeven door Harry Roskam,
medeoprichter en voorzitter van de Nederlandse
Varenvereniging.
datum: 4 juli 2015
locatie: Soest Meer informatie volgt
Zie voor onze activiteiten ook de website
www.ivn.nl/afdeling/eemland/activiteiten
Kievitseieren - foto Nettie van Wijk
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Werkgroep Excursies
Coördinator: Corry Heus (verslag)
Werkgroepleden: 3
Ook in 2014 hebben we weer twee excursies buiten Eemland
georganiseerd, één in Ankeveen en één op de Veluwe.
Op 24 mei 2014 hadden we een vaarexcursie op de Anke
veense plassen met 19 deelnemers en een gids/schipper
van Natuurmonumenten.
’s Middags deed de gids zijn IVN pet op en gidste ons rond
op de landgoederen van Natuurmonumenten, het was een
mooie dag met goed weer.
Foto’s: zie de website bij werkgroep Excursies.
De najaarsexcursie op 27 september 2014 voerde ons met
21 personen naar de herderin en de schaapskudde van

Elspeet, waar ook de KNNV gids voor deze dag al klaarstond.
Die gids gaf ’s middags een rondleiding op Landgoed Sta
verden met aansluitend nog een wandeling bij en langs de
Leuvenumse beek.
De meesten van ons, inclusief de gids, zijn daarna neerge
streken op het gereserveerde terras van de Zwarte Boer,
alwaar we (op eigen kosten) een gezellige nazit hadden met
drankjes en lekkere borrelhappen. En dat allemaal in de
avondzon.
Het was een geweldige, boeiende en ook heel gezellige dag
met ook nog eens prachtig weer! Zie het leuke verslag van
deze excursie van Violet in de NatuurNabij, Herfst 2014.

Vaar- en wandelexcursie naar De Rijp en de Eilandspolder
op zaterdag 9 mei 2015
Wandelen in het waterrijke gebied in Noord-Holland waar de lucht nog ouderwets bezwangerd is met het heerlijke
geluid van de weidevogels. We gaan het oude dorp De Rijp verkennen, de beroemde waterbouwkundige Jan Adriaanszoon
Leeghwater is er geboren. Hij heeft later o.a. de Beemster en de Schermer drooggelegd. Walvisvaarders en de visserij
maakten De Rijp tot een rijk dorp met veel historie.
We starten de dag om 9.30 uur net buiten De Rijp op een verrassende locatie. Daar maken we kennis met onze gidsen
voor deze dag: een bevlogen vogelaar, tevens coördinator van de IVN vogelwerkgroep aldaar én een IVN gids die veel
kennis heeft van o.a. eetbare en geneeskundige planten en daar boeiend over kan vertellen .
Na de ontvangst stappen we in een open fluisterboot om al varend de Eilandspolder te bewonderen. Het is een waar
weidevogelparadijs, vanaf het water en tussen de rietkragen door is dat goed te zien.
Af en toe gaan we even het land op om de benen te strekken en vanuit een ander perspectief het weidse landschap te
ervaren.
Tijdens de voorwandeling aldaar zagen we volop verschillende soorten ganzen, grutto’s, tureluurtjes, kieviten, rietgorzen,
grote zilverreiger, en verrassend veel bergeenden enz. je wordt er zó blij van. Ook regelmatig te zien: krak-, tafel- en
kuifeenden, lepelaars, bruine kiekendief, waterral en kluut.
’s Middags brengen we een bezoek aan De Rijp, een oud dorp met een rijke historie, heel ‘toevallig’ wonen onze gidsen
er en weten ze veel te verhalen over hun prachtige woonplaats.
Vorig jaar op Koningsdag waren Koning Willem Alexander en Koningin Maxima op bezoek in De Rijp en omgeving, ze
hebben zelfs gevaren in dezelfde fluisterboot, de ‘Emma’ genaamd, waarin ook wij ‘Koninklijk’ gaan varen.
Er kunnen maximaal 30 personen mee op deze dag, mits zich voldoende chauffeurs aanmelden voor de carpoolers.
Aanmelden bij Corry Heus: excursies@ivn-eemland.nl
Of per post: Werkgroep Excursies, Korte Ossendam 57, 3768CS Soest
Met vermelding van:
- Naam, e-mailadres, telefoonnummer
- Hoeveel personen (maximaal 2)
- Lid, donateur of betalend gezinslid
- Chauffeur: ja, hoeveel personen kunnen er meerijden
- Carpoolen: ja/nee
Graag volledig invullen!
Na aanmelding volgt een bevestiging en t.z.t. nadere informatie over de excursiedag.
Indien volgeboekt kunnen wij u (desgewenst) op de reservelijst plaatsen.
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INDIEN ONBESTELBAAR:
EREPRIJSSTRAAT 88
3765 AL SOEST

