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NatuurNabij
CONTACTBLAD IVN EEMLAND

Jaarverslag 2016
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

bestuur@ivn-eemland
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
Jasper Willemsen
06-42033533
planten@ivn-eemland.nl

Duurzaamheid
Göran Christiansson
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
035-6028377
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:
Bettie Walland en Carla Franssen
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
Ineke Bergefurt
ledenadministratie@ivn-eemland.nl

Natuur en milieubeleid: vacature

foto omslag: velduil - Wim Smeets
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NatuurNabij
Voorwoord
In deze NatuurNabij de jaarverslagen van het bestuur
en de werkgroepen van IVN Eemland.
Het bestuur van IVN Eemland nodigt u van harte uit
voor de Algemene ledenvergadering van IVN Eemland
op maandag 20 maart 2017 om 20.00 uur
in clubgebouw Vogelzang te Soest.
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Uitnodiging + Agenda ALV
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Verslag Bestuur

Na afloop van de vergadering een lezing over spinnen
door Henny de Bruin.
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Financieel Jaarverslag

22

Publieksactiviteiten

23

Voorjaarsexcursie

COLOFON
NatuurNabij
Afdelingsblad van IVN Eemland
www.ivn.nl/afdeling/eemland
Secretariaat IVN Eemland
p/a Mozartlaan 10
3741HV Baarn
email: secretaris@ivn-eemland.nl
wespspin of tijgerspin - bw

Uitnodiging Excursie

Contributie/donatie 2017
Leden: € 20,00
Donateurs: € 15,00
Gezinsleden: € 5,00
Jeugdleden: € 5,00

De werkgroep Excursies heeft weer een mooie excursie geregeld:

Ledenadministratie:
ledenadministatie@ivn-eemland.nl

zaterdag 20 mei 2017
naar NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

KOPIJ:
natuurnabij@ivn-eemland.nl

Meer informatie over deze excursie staat op pagina 23.

DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Maandag 20 maart 2017 om 20.00 uur
locatie: Clubgebouw Vogelzang te Soest
Inloop voor koffie en thee vanaf 19.30 uur

Agenda
1. Opening,
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 11 april 2016
(zie de NatuurNabij Zomer 2016, in PDF op de website)
4. Financiën
- Financieel jaarverslag 2016
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuwe kascommissie
- Decharge penningmeester
- Begroting 2017
5. Jaarverslagen bestuur en werkgroepen
6. Bestuurssamenstelling:
Bettie Walland is in april 2017 gedurende 3 jaar bestuurslid geweest en stelt zich niet herkiesbaar.
Harm-Jan Luth, Roel van Wijk en Dick Nagelhout zijn eveneens 3 jaar bestuurslid geweest. Zij stellen zich
herkiesbaar. Het bestuur draagt de volgende personen voor als nieuw bestuurslid:
Piet van Dijk (secretaris) en Miranda Engelshoven (algemeen bestuurslid).
Namen van tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend tot de aanvang van de vergadering.
Eendergelijk voorstel moet getekend zijn door 10 leden.
7. Jaarplan 2017
8. Rondvraag
9. Sluiting
De Algemene Ledenvergadering zal ongeveer een uur duren.
Na afloop een lezing over Spinnen door Hennie de Bruin.
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)

Piet van Dijk (1960)
Geboren in Leerbroek (ZH), opgegroeid in de Noordoostpolder (jeugd) en Voorthuizen (puberteit). Na twee jaar studie
journalistiek actief als verslaggever en eindredacteur bij regionale kranten in Harderwijk, Schagen, Leiden en momenteel
Amersfoort. Daarnaast studies en cursussen staatsrecht, public relations en (kerk)geschiedenis gedaan.
Hobby’s: kerkorgel en piano spelen, lezen (literatuur, geschiedenis, polders, ruimtevaart, levensbeschouwing), wandelen
en fietsvakanties.
Ik schrijf vrijwillig voor het blad Vuur in Soest, een uitgave van de PKN.
Mijn interesse voor de natuur dank ik niet alleen aan mijn vader, die onderwijzer was, maar vooral aan mijn periode in
Schagen (1986-1989). Ik ben toen door de Vogelwerkgroep Tringa aldaar uitgenodigd een gratis cursus vogels leren
kennen te volgen en enthousiast geworden voor met name weidevogels. Daarna meerdere cursussen gevolgd in de loop
der jaren met als hoogtepunt de opleiding tot IVN-natuurgids die ik in 2006 afsloot. Laatste drie, vier jaar actief als gids
bij de wandelwerkgroep. In 2016 sloot ik beginnerscursus imkeren af en ik wil zelf actief gaan bijenhouden. Ik wil graag
wat meer doen bij het IVN en stel mijn bescheiden noteer- en schrijfcapaciteiten ter beschikking voor secretariaatswerk.

Miranda Engelshoven (1965)
Geboren en getogen in Baarn. Heb antropologie/niet-westerse sociologie gestudeerd aan de UvA. Na mijn studie heb ik
o.a. gewerkt als universitair docent UvA, als beleidsmedewerker Eerlijke Handel bij Fair Trade Original in Culemborg en
als project manager ECDO (Expertise Centrum Duurzame Ontwikkeling van de UvA). Op dit moment werk ik drie dagen
in de week als docent maatschappijwetenschappen en onderzoeksmethoden bij Hogeschool Windesheim in Zwolle
(Domein gezondheid en welzijn).
In mijn vrije tijd ben ik het liefst zoveel mogelijk in de natuur! Ben lid van Vogelwerkgroep ’t Gooi eo, doe weidevogel
nestbescherming en monitoring (voor stichting Ark & Eemlandschap) in de Eempolders, MUS-tellingen voor SOVON en
ben fanatiek ‘jaarrond tuinteller’ (tel dagelijks wat er allemaal in onze tuin rondvliegt, scharrelt, groeit en bloeit en voer
dat in op tuintelling.nl) en digiscoper (fotograferen via telescoop). Sinds november 2016 volg ik met veel genoegen de
opleiding voor IVN Natuurgids bij IVN Eemland/De Bilt.
Het lijkt me erg leuk om mee te denken en een bijdrage te leveren in het bestuur.
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Bestuur
door Bettie Walland en Dick Nagelhout
Na de ALV van april 2016 bestond het bestuur nog uit vier leden. Een vijfde bestuurslid werd toen niet gevonden.
Een wat krappe bezetting, mede gezien de andere taken van de bestuursleden bij de afdeling. Twee bestuursleden waren
in 2016 ook coördinator van één of twee werkgroepen, één bestuurslid heeft de website bijgehouden en overgezet, en
de NatuurNabij en de Nieuwsbrieven verzorgd. Eén bestuurslid coördineert de kramen.
Het bestuur kwam in 2016 11 keer bijeen en vergaderde 3 keer met de coördinatoren van de werkgroepen. Die coördi
natorenvergaderingen werden goed bezocht, slechts een enkeling is verhinderd.
De ledenadministratie is in het voorjaar van 2016 overgegaan van Martine van de Kaa naar Ineke Bergefurt. Wij zijn heel
blij dat zij deze taak op zich heeft willen nemen.
Tony Gaillard heeft de afdeling vertegenwoordigd in het overleg van de IVN afdelingen in Utrecht. Ook neemt hij deel
aan de Landelijke Raad van IVN, als vertegenwoordiger van de afdelingen in de provincie Utrecht.
Bestuursleden namen deel aan bijeenkomsten van de gemeentes Soest en Baarn. In Eemnes en Bunschoten zijn we
vertegenwoordigd door leden van de werkgroepen Eemnes en Bunschoten, zie de verslagen van die werkgroepen.
Onze voorzitter nam deel aan het platform Soester Eng netwerk en Duurzaam Soest.
Prioriteit was en blijft het aantrekken van actieve leden. Zowel de De Groene cursus als de IVN Natuurgidsenopleiding
hebben ons nieuwe actieve leden opgeleverd, ook de kramen leveren wat op. Maar het is onverminderd lastig om vol
doende vrijwilligers aan te trekken. Gelukkig werken de leden van de verschillende werkgroepen in toenemende mate
samen, het contact tussen de werkgroepen is goed, In 2016 is een start gemaakt met zogenoemde projecten: ivm een
tekort aan beschikbare gidsen bij de werkgroep Wandelingen is besloten om publieksactiviteiten (fiets- of wandeltoch
ten langs posten) te organiseren ism leden van andere werkgroepen. Het was een try-out, eea moet nog wat worden
bijgeschaafd. Zie verder het verslag van de werkgroep Wandelingen.
Begin november 2016 is een nieuwe opleiding tot IVN Natuurgids ism IVN De Bilt van start gegaan met 32 cursisten. Wij
hopen dat ons gidsenbestand hierdoor in 2017 kan worden uitgebreid.
Dit jaar een overzicht van onze activiteiten, zoals dat ook op de website komt (verplichting als ANBI). Meer uitgebreide
informatie vindt u in de verslagen van de werkgroepen.
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers van IVN Eemland voor hun inzet in 2016. Er is weer enorm veel werk verzet!

ACTIVITEITEN IVN Eemland 2016
- Fietstocht Koningsdag. Leden van IVN Eemland stelden een fietstocht samen ism het Oranje Comité Soest.
- Deelname aan markt Groei&Bloei afdeling Soest/Soesterberg bij Het Gagelgat, 16 mei 2016 met
* Kraam
* Lezing over het waterleven, 8 toehoorders (Yolanda Pietersma)
* Determinatie en uitleg bij de resultaten van poelvissen achter Het Gagelgat (Tanneke Voorintholt) Slecht weer,
maar goed bezocht!
- 7 publiekswandelingen (Wandelingen), 2 projecten en 3 aangevraagde wandelingen (Wandelingen),
totaal ongeveer 300 deelnemers
- Familieslootvissen, zondag 29 mei (Scholen ism Wandelingen): 60 deelnemers
- 2 projecten = activiteiten georganiseerd door Wandelingen ism NWG Bunschoten, Eemnes, Libellen&Vlinders,
Planten en Vogels, zie verslag Wandelingen:
* fietstocht door de polder bij Bunschoten, zaterdag 2 juli, slecht weer, 4 deelnemers
* natuurexcursie door een deel van het klompenpad ’t Derde Erf, Soest, zondag 24 juli, ong.15 deelnemers
- Vogelgidsen op Fietsboot de Eemlijn voor Natuurmonumenten (Natuurwerkgroep Bunschoten, Eemnes)
Opleiding tot IVN Natuurgids
Organisatie van de opleiding tot IVN Natuurgids ism IVN De Bilt: start november 2016 met 32 cursisten (Cursussen)
Lezingen, cursussen en workshops
- Lezing over libellen en vlinders in gemeentehuis Soest, 20 april 2016 ism Gemeente Soest, 60 toehoorders
(bestuur, lezing: Ineke Radtstad, Vlinderstichting)
- 14 Workshops en 2x Lindebladproeverij: ruim 70 deelnemers (Duurzaamheid)
- Lezing over de polder van Eemnes en het beheer van weidevogels in Eemnes, 7 april, 25 toehoorders (Eemnes)
- Lezing over het waterleven tijdens Groei en Bloeimarkt Gagelgat, zie hierboven
- Groene cursus in mei: 4 lezingen en 2 excursies, 14 deelnemers (Cursussen)
- Cursus met excursie over Nederlandse Varens te Soest , 4 juni 2016, 12 deelnemers,
(Harry Roskam, Nederlandse Varenvereniging en lid IVN Eemland)
- Cursus De vier uilen van Soest, 1 lezing in De Veenweide en 3 uilen-excursies. 30 deelnemers (Uilengroep)
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Onderwijs aan schoolkinderen
- Slootlessen aan scholieren van het basisonderwijs in Soest (10 klassen,291 kinderen) (Scholen)
- Herfstlessen: scholieren van het basisonderwijs Soest (13 klassen, ruim 342 kinderen) (Scholen)
- Weidevogellessen aan scholieren van het basisonderwijs in Eemnes, 5 klassen, ongeveer 120 kinderen). (Eemnes)
- Paddensafari ism De Veenweide Soest (Padden)
- Inrichten en onderhoud van een educatieve vlinder- en vogelvriendelijke buurttuin in Bunschoten,
met verscheidene schoolklassen (NWBunschoten)
- Bomenpadboekjes voor alle basisscholen in Bunschoten (NWBunschoten)
- Post bij het project Van Eng tot Eem in Soest (Griftlandcollege) (div leden)
Activiteiten ter bescherming van natuur en landschap
- Padden overzetten tijdens de paddentrek in februari/maart in Soest
- Onderhoud ijsvogelwanden in het Biezenveld,bij de Amersfoortse waterzuivering en langs de Eem (IJsvogels)
- Ringen van roofvogels en uilen in Soest ism WRN; (Martine van der Kaa)
- Kasten voor kerk- en steenuilen in de Soester polder en Soesterveen: controle en schoonmaken. (Uilen)
- Kasten voor bosuilen op diverse locatie’s in Soest Zuid en het buitengebied: controle en schoonmaken (Uilen)
- Bescherming weidevogels: opsporen, markeren en beschermen van nesten van weidevogels bij boeren
in Baarn, Eemnes en Soest en Hoogland
- Onderhoud Vebowand Bunschoten (oeverzwaluwen) (NWBunschoten)
- Bescherming van uilen (kerk-, steen-, rans- en velduilen) in Bunschoten (NWBunschoten)
- Aanbrengen en controle nestkasten voor steen- en kerkuilen in Bunschoten (NWBunschoten)
- Aanbrengen en controle kunstnesten boerenzwaluwen in Bunschoten (NWBunschoten)
Inventarisaties/tellingen
- Maandelijkse vogeltellingen bij de Vitens-plasjes, Westdijk, Bunschoten ((NWBunschoten))
- Inventarisatie en bescherming van uilen (kerk-, steen-, rans- en velduilen) in Bunschoten (NWBunschoten)
- Inventarisaties roofvogels in Soest/Soesterberg, (Roofvogels ism WRN)
- Libellen en vlinders in Baarn en Soest ism diverse organisaties, zie verslag werkgroep Libellen & Vlinders
- Inventarisatie graslanden van Natuurmonumenten bij het Valse Bosje in Eemnes. (Planten ism Eemnes)
Activiteiten voor leden en donateurs
Nieuwjaarsbijeenkomst in Eemnes, zaterdag 9 januari 2016
2 excursies buiten Eemland
Publiciteit
Kramen:
- Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Eemnes.
- Koningsdag, Oranjeplein Soest
- Markt Groei&Bloei bij Het Gagelgat,
- Bunschoter Boeren- en Beesten Boeldag,
- Vrijwilligersmarkt tijdens Cultureel Festival Baarn
- Duurzaam goed bezig - markt in Soest
Informatiebijeenkomsten
1 x Paddenwerkgroep: in De Veenweide Soest, werving vrijwilligers tijdens de paddentrek.
4 x Informatiebijeenkomsten over de IVN Natuurgidsenopleiding in Bilthoven, Soest, Baarn en Eemnes
NatuurNabij, Website en Facebook
Afdelingsblad NatuurNabij: 3x in 2016, voor leden donateurs en relaties (ong 350)
Facebook: sinds eind maart 2016 met activiteiten IVN Eemland
Website: ivn.nl/afdeling/eemland, met activiteiten IVN Eemland
Kranten, Tijdschriften, Radio
- Aankondigingen activiteiten in de lokale kranten, op lokale websites en kabelkranten
- Verslag van activiteiten in lokale kranten
- Publicaties over de Vebowand in Het Vogeljaar en Natura (KNNV) (Wim Smeets)
- Column in de Baarnse Courant en de Soest Nu over vlinders en libellen (Dick Nagelhout)
- Deelname aan programma's Radio Soest: Ommetje Natuur (meerdere leden)
- Radio interview ivm tuinvlindertelling
Samenwerking, contacten met andere organisaties:
Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Werkgroep roofvogels Nederland (WRN), SOVON, de
Vlinderstichting, Agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap, Vogelwerkgroep Gooi e.o.,Fietsboot Eemlijn, Mi
nisterie van Defensie, Kinderboerderij De Veenweide Soest, NME Centrum Het Spookbos, Het Bewaarde Land,
en de gemeentes in onze regio.
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Plannen voor 2017
De werkzaamheden van de werkgroepen zullen in grote lijnen hetzelfde behelzen als in 2016. Zie het overzicht hiervoor
en de verslagen van de werkgroepen.
De Cursuscommissie zal met IVN De Bilt heel veel tijd stoppen in de Natuurgidsenopleiding. We hopen op de zo nodige
aanwas van actieve leden, zoals nieuwe gidsen voor de werkgroep Wandelingen.
De projecten waarmee de werkgroep Wandelingen in 2016 ism leden van andere werkgroepen is gestart zullen in iets
andere vorm worden voortgezet en uitgebouwd, er wordt oa. gewerkt aan een speurpostentocht of natuurfeest in Baarn.
De werkgroep Scholen gaat – na haar teleurstellende ervaringen met Vitens – aan de slag met een nieuw project bij De
Zoom.
IVN is in de zomer van 2016 overgegaan op een nieuwe website, daarna konden de afdelingen hun eigen website over
zetten. De nieuwe afdelingswebsite van IVN Eemland gaat in februari 2017 in de lucht.
Er leven plannen om in Soest te komen tot een 1000-soortendag. Hierbij wordt geprobeerd om op een dag zoveel moge
lijk soorten te inventariseren. Dat levert ongetwijfeld goede publiciteit op. We gaan kijken hoe we daarbij onze experti
se kunnen inzetten.
Tenslotte staat ook in de planning: het invoeren van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) ivm activiteiten met kinderen
(In Veilige Handen).

Cursussen
Coördinator: Henk-Jan Strang (verslag)
Aantal werkgroepleden: 6
De werkgroep Cursussen heeft in 2016 een Groene cursus
voor publiek en leden/donateurs georganiseerd.
Het organiseren van een terugkomdag voor IVN Natuurgid
sen binnen IVN Eemland is niet gelukt. Een belangrijk deel
van het jaar is de werkgroep bezig geweest de opleiding tot
IVN Natuurgids voor te bereiden.
Groene cursus voor publiek en leden/donateurs
De Groene cursus trok 14 deelnemers. De cursisten kregen
een levendig programma met onder meer een avond over
vogels, een avond over het weer, een vogelexcursie en een
excursie vleermuis spotten.
Organiseren van de opleiding tot IVN Natuurgids
IVN De Bilt e.o. en IVN Eemland verzorgen al sinds jaren
samen de opleiding tot IVN Natuurgids. Ook dit keer is dit
het geval. Het organiseren van de opleiding bestaat uit
verschillende onderdelen. Dit gaat onder meer over
goedkeuring van IVN landelijk regelen en financiering
verkrijgen, opzetten van het programma en regelen van
docenten en bovenal het zorgen dat er cursisten zijn.
Het KF Hein fonds en het Coöperatiefonds Rabobank
Amersfoort Eemland gaven subsidie aan respectievelijk
IVN De Bilt en IVN Eemland voor het organiseren van de
opleiding. Hier zijn we heel dankbaar voor. We hebben een
afwisselend programma uitgewerkt en naast de zelf geor
ganiseerde cursusavonden en excursies externe topdocen
ten en excursieleiders vastgelegd.
We organiseerden informatiebijeenkomsten in De Bilt,
Soest, Baarn en Eemnes. Voor de zomervakantie trokken
de informatiebijeenkomsten rond de tien geïnteresseer
den. Een gebruikelijk beeld. In Baarn kwamen begin sep
tember in De Groene Inval maar liefst 36 geïnteresseerden.
Uiteindelijk gaven zich dik in de 50 mensen op voor de
opleiding. Vanaf dat moment wisten we dat we moesten
gaan selecteren wie wel en niet mee zou doen.
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Opleiding tot IVN Natuurgids
De opleiding tot IVN Natuurgids is begin november 2016
van start gegaan met 32 cursisten uit (de omgeving van)
Soest, Baarn, Eemnes en De Bilt/Bilthoven. 18 cursisten
zullen in 2017 binnen IVN Eemland actief zijn.
Het cursusteam bestaat uit Pieter Augustinus, Pia Klever
laan, Christ-Jan Nederlof, Jaap Milius en Henk-Jan Strang.
Op de achtergrond werken verschillende anderen mee.
Zonder cursusruimte geen cursusavonden. Jos van Asselt
is onze rots in de branding voor het regelen van cursus
ruimte en faciliteiten.
De enthousiaste cursisten leerden elkaar en het cursus
team in het introductieweekend in Bilthoven kennen. In
middels hebben zij de eerste cursusavonden en excursies
achter de rug. De cursisten maakten begin december per
fiets nader kennis met de natuur in hun woonomgeving.
Op 20 december 2016 was er een geslaagde markt waar de
werkgroepen van IVN Eemland en IVN De Bilt zich presen
teerden. Het was een levendige avond, waarbij cursisten en
werkgroepen elkaar leerden kennen.
2017
De werkgroep Cursussen is in 2017 vooral bezig met het
opleiden van de cursisten tot IVN Natuurgids. Daarbij
zullen vanuit de werkgroepen ook verschillende mentoren
de cursisten begeleiden.
Daarnaast bestaat de wens om in de loop van 2017 een
terugkomdag voor IVN Natuurgidsen binnen IVN Eemland
te organiseren.

Oproep
De werkgroep Cursussen zoekt leden/donateurs die de
werkgroep willen ondersteunen bij het organiseren van de
cursussen. Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten via
cursussen@ivn-eemland.nl

NatuurNabij

7

Natuurwerkgroep Bunschoten
Coördinator: Wim Smeets (Verslag)
Aantal werkgroepleden: 9.
De werkgroep heeft in 2016 de volgende voornaamste
activiteiten ontplooid.
Activiteit: Vogeltellingen Vitens-plasjes aan de Westdijk, in
2016 in totaal 6765 vogels geteld en 81 soorten. In totaal 148
soorten vanaf 2001.
Wanneer: de eerste zaterdag van de maand.
Deelnemers gemiddeld: 11 (vorig jaar 13).
Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, Amersfoorts Vogelnet,
Utrechts Vogelnet, via email aan alle deelnemers.
Activiteit: Inrichten marktkraam ism met andere leden van
IVN Eemland.
Wanneer: Tijdens BBBB-dag.
Deelnemers gemiddeld: 70.
Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, lokale krant De Bunschoter.
Activiteit: Bomenpadboekjes, 25 stuks/per school + 1 cd.
Wanneer: Hele jaar. Voor alle basisscholen gereed en uit
gereikt.
Publiciteit: De Bunschoter.
Activiteit: Inrichten en onderhoud Vebowand Bunschoten.
Wanneer: Voorjaar: wand voor broeden in orde maken.
Tijdens broedseizoen wekelijks wand kruidenvrij houden.
In najaar onderhoud nestgangen.
Publiciteit: De Bunschoter, het Vogeljaar met 3500 abonnees
en Natura (blad KNNV).

Paapje (vrouwtje) - foto: Wim Smeets

De Natuurwerkgroep Bunschoten heeft de volgende
geplande activiteiten voor 2017.
- Vogeltellingen Vitens-plasjes Westdijk.
De eerste zaterdag van de maand, van 9 tot 10 uur.
- Inrichten Vogelkijkpunt tijdens fietstocht BBBB-dag.

Activiteit: Aanbrengen en controle kunstnesten boeren
zwaluwen.
Wanneer: April-juni.
Deelnemers gemiddeld: 3
Activiteit: Ontwerpen (en bemensen controlepunten)
fietstocht ism andere leden van IVN Eemland .
Wanneer: juni.
Deelnemers gemiddeld: 3
Activiteit: Inventarisatie uilen.
Wanneer: Eind februari-begin maart.
Deelnemers gemiddeld: 6.
Publiciteit: De Bunschoter
Activiteit: Inrichten vlinder- en vogelvriendelijke buurt
tuin.
Wanneer: Onderhoud gedurende het hele jaar door
schoolklassen.
Deelnemers gemiddeld: Verscheidene schoolklassen.
Publiciteit: De Bunschoter.
Activiteit: Aanbrengen en controle nestkasten steen- en
kerkuilen.
Wanneer: Najaar en winter.
Deelnemers gemiddeld: 4
Publiciteit: De Bunschoter.

- Inrichten marktkraam ism andere leden IVN Eemland.
Tijdens BBBB-dag.
- Bomenpadboekjes, 25 stuks/per school + 1 cd. In het
voorjaar, voor alle 10 basisscholen gereed, inclusief
cd voor alle scholen met daarop alle boekjes van alle
scholen. Ook nog een exemplaar (boekjes + cd) voor
gemeente en Rabobank uit te reiken.
- Inrichten en onderhoud Vebowand Bunschoten.
Voorjaar: wand voor broeden in orde maken, schrikdraadinstallatie in werking stellen en controleren.
Tijdens broedseizoen wekelijks de wand kruidvrij houden.
In najaar onderhoud nestgangen (enkele middagen).
- Inventarisatie uilen.
Eind februari-begin maart, in de vooravond.
- Inrichten vlinder- en vogelvriendelijke buurttuin.
Onderhoud gedurende het hele jaar door schoolklassen
Groen van Prinstererschool.
- Aanbrengen en controle nestkasten steen- en kerkuilen.
In het najaar en winter.

Activiteit: Contact met en bij de gemeente over bomen,
bomenbeleid en bomenpaden.
Wanneer: enkele malen in de loop van het jaar.
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Eemnes
Coördinator: Nelleke Bary (verslag)
Aantal werkgroepleden per 31-12-2016: 4
In 2016 is het agrarisch weidevogelbeheer drastisch veran
derd. De leden van de Werkgroep Eemnes deden alle vier
mee aan nestbescherming en aan het nieuwe monitoren
van weidevogels op percelen met uitgesteld maaibeheer
en/of plas-dras. Het is leuk dat we hierdoor echt uit eigen
ervaring kunnen vertellen bij excursies en bij de Weidevo
gellessen.
De Nieuwjaarsreceptie van IVN Eemland vond op zaterdag
9 januari in Eemnes plaats en leden van de werkgroep
Eemnes verzorgden een rondleiding voor de andere leden.
Op 13 januari stond IVN Eemnes met een stand op de
Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente. Veel mensen kwa
men langs gelopen en met ongeveer 30 personen is echt
ook gesproken. Folders over IVN en diverse natuuronder
werpen werden uitgedeeld.

gesetteld heeft is hij extreem moeilijk te verwijderen.
Landelijk is er helaas nog geen duidelijke wetgeving. De
reactie van de gemeente was eerst wat afwijzend, maar
gelukkig zag de wethouder wel de urgentie en is Eemnes
na enige tijd begonnen met een plan van aanpak.
Toen ik me realiseerde hoeveel tijd en energie het in een
gemeente kost om de ernst te onderkennen en een goed
plan van aanpak op te stellen terwijl de Duizendknoop in
buurgemeenten nog oprukt, heb ik aan de bel getrokken
bij enkele Statenleden van de Provincie Utrecht. Tot mijn
verrassing werd n.a.v. deze melding bij de Provinciale
Staten een motie ingediend en aangenomen, die inhoudt
dat de Provincie Utrecht de regie gaat voeren bij de aanpak
van deze en andere invasieve flora.

Op 7 april is ‘s ochtends in de bibliotheek een lezing over
de polder van Eemnes en het beheer van weidevogels ge
geven. Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig. De na af
loop geplande fietstocht moest helaas worden afgelast
vanwege de weersomstandigheden.
Vijf keer werd een Weidevogelles gegeven aan een basis
schoolklas uit Eemnes en elke keer kregen we enthousias
te reacties van de leerkrachten én de leerlingen.
Tweemaal werd samen met twee andere IVN gidsen een
Fietsbootexcursie voor Natuurmonumenten naar en door
de Eemnesser polder begeleid.
Twee IVN-ers hielpen mee bij de Nacht van de Nacht op
het Spookbos.
Bij het Valse Bosje werd voor het derde jaar meegeholpen
met de inventarisatie voor Natuurmonumenten van een
nieuw stuk grasland door de Werkgroep Planten.
In november startte de nieuwe IVN Natuurgidsenopleiding
van IVN Eemland en De Bilt. Door ook in Eemnes een bij
eenkomst te organiseren en te zorgen voor een artikel in
de Rotonde, hèt huis aan huisblad voor Eemnes, meldden
zich maar liefst 4 gemotiveerde Eemnessers aan.
Japanse Duizendknoop
In augustus heeft IVN Eemnes de gemeente gewaarschuwd
voor de opmars van de Japanse Duizendknoop en Reuzen
balsemien in de polder en in de bebouwde kom.
Vooral de Japanse Duizendknoop is een sterk oprukkende
exoot die voor veel schade zorgt op heel veel plaatsen in
Nederland. Hij gedraagt zich als een soort zevenblad, maar
dan 100x erger. Elk stukje wortel of stengelknoop kan een
nieuwe plant vormen en vormt een bedreiging voor biodi
versiteit, maar ook voor infrastructuur en gebouwen. De
plant groeit soms wel 10 cm per dag en dringt met grote
kracht zelfs door kieren in beton.
De plant leek in Eemnes vooral door het maaien van de
bermen te worden verspreid. Wanneer hij zich eenmaal
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Japanse duizendknoop - foto: Nelleke Bary
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Duurzaamheid
Coördinator: Göran Christiansson (verslag)
Aantal werkgroepleden: 2
Achtergrond
De Werkgroep Duurzaamheid werd “officiëel ” op de Algemene ledenvergadering van 11 april 2016.
Begin 2016 zijn we begonnen om activiteiten te organiseren met het thema “Duurzaam Eten”.
Workshops - activiteiten
Zie de lijst onderaan het verslag.
Foto’s en materiaal zijn te vinden op www.EetbaarSoest.nl
Onderzoeksprojecten: “Slaboom” en “Eetbare Houtwal”
We hebben één onderzoeksproject gestart dit jaar – “Slaboom – oogst en koken”, om te onderzoeken hoe we het beste
lindeblad kunnen telen, oogsten, bewaren en bereiden. We hebben 20+ bomen geplant om te bestuderen hoeveel we
kunnen oogsten in jaar 1, 2, 3, etc.
Voorlopige conclusie is dat de winterlinde (Tilia cordata) de lekkerste is en dat de smaak vooral beïnvloed wordt door
de leeftijd van de bladeren.
In 2017 willen we ook een tweede onderzoeksproject starten: “Eetbare Houtwal”. Het plan is om een klassieke houtwal/
bomensingel aan te planten, maar met uitsluitend bomen/struiken met geselecteerde eetbare vruchten. We willen
kwantitatief bestuderen hoeveel eten we kunnen produceren in het landschap, in een ecologische vorm. Hiervoor zijn
we nog op zoek naar grond en vergunning.
Cursus en onderzoeksopdrachten Natuurgidsenopleiding
De werkgroep heeft twee onderzoeksopdrachten geschreven voor de Natuurgidsopleiding (NGO):
- Eetbare houtwal – eten van een lineaire landschapselement
- Bodemkwaliteit in kaart / Gifkaart Eemland – een kaart waarop te zien is welke pesticiden waar worden gebruikt en
met omschrijving van de consequenties daarvan.
Vooruitblik 2017
We gaan door met het onderzoek over bomen met eetbaar blad, en gaan hopelijk in mei nog een keer op excursie naar
het Lindebomenarboretum, zodat de bladeren nog lekkerder zijn.
We hopen op enthousiaste deelnemers van de Natuurgidsenopleiding die ook mee willen doen.
Er komt een nieuw “Landschaps- en Natuurontwikkelingsplan voor Eemland”, waar wij hopelijk een inbreng kunnen
hebben vanuit het duurzaamheidsperspectief.
We zullen weer maandelijkse workshops geven over “Duurzaam Eten”, in De Veenweide in Soest. Meestal op zaterdag
middag.
(De workshops worden aangekondigd op op www.EetbaarSoest.nl, op de website van IVN Eemland bij Activiteiten en op
Facebook IVN Eemland)

Workshops - activiteiten
23 januari
20 februari
12 maart
23 april
21 mei
5 juni
18 juni
25 juni
20 augustus
12 september
15 oktober
29 oktober
19 november
17 december
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Fermenteren – duurzaam bereiden en bewaren, Veenweide, 9 deelnemers
Boom-sap tappen / bomenkaart, Veenweide, 4 deelnemers
Meerjarige groenten en bessen, Veenweide, 5 deelnemers
Duurzaam vlees? Rundvlees uit Soest, Veenweide / bij André van Dorrestijn, 9 deelnemers
Sla-boom – bomen met eetbaar, lekker blad, Veenweide, 7 deelnemers
Lekkerste Linde van het Land, Nationaal Lindearboretum, Winterswijk, 10 deelnemers
Zomerbessen, Veenweide, 4 deelnemers
Lindebladproeverij, StayOkay Soest , 15+ deelnemers
Lindebladproeverij en informatie, Soester Markt, 15+ deelnemers
Oogst drogen en zuren, Veenweide, 7 deelnemers
Kastanjes – eten van bomen, Veenweide, 5 deelnemers
Duurzaamheidsmarkt Soest, Soest Zuid, 35 deelnemers
Groentebomen, Veenweide, 17 deelnemers
Wintertijd – wintereten, Veenweide, 3 deelnemers

NatuurNabij
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Excursies
Coördinator: Corry Heus (verslag)
Aantal werkgroepleden: 3
Zaterdag 21 mei 2016 zijn we 's morgens afgereisd naar een
gebied van Staatsbosbeheer: de Heidenhoekse Vloed te
Halle en 's middags naar een natuurgebied van Natuurmo
numenten: het Hekenbroek en de Rode Beek bij Hoog-Kep
pel (16 deelnemers plus een laatste moment afmelding).
Vier deelnemers hadden er een vakantie-weekend van
gemaakt en waren al ter plekke. We hadden vier bevlogen
(IVN) gidsen op deze lange en afwisselende dag, wat een
luxe.
's Morgens werden we gastvrij ontvangen op Landgoed 't
Veld door de gastvrouw/IVN gids, met haar man gaf ze
tijdens de koffieronde een presentatie over het Landgoed:
van een traditioneel boerenbedrijf omschakelen naar
'nieuwe natuur' en wat daar allemaal bij komt kijken.
Daarna het veld in om het gebied te bekijken, er zijn daar
veel Boomkikkers aanwezig, maar doordat het bewolkt was
en niet warm genoeg hebben we ze niet kunnen spotten.
Tussen de middag onze lunchpakketjes genuttigd op het
erf van het Landgoed, veel Meikevers hielden ons gezel
schap, ze vlogen rond of vielen uit de oude Eikenbomen,
bijzonder.
's Middags gingen we met een gids richting Hoog-Keppel
waar bij een oud kerkje twee andere gidsen ons al stonden
op te wachten. Een stukje cultuur gesnoven rond de kerk
en toen dwars door het achterliggende golfterrein naar het
Hekenbroek en de Rode Beek. Het verschil tussen het gebied
met o.a. het golfterrein en bos en aansluitend het gebied
van Natuurmonumenten was goed te zien en te ervaren.
Iedereen is gebleven voor de nazit op het terras van de
Gouden Karper in Hummelo, onder het genot van een hapje
en drankje (eigen kosten). Ook de drie gidsen die ons 's
middags rondgeleid hadden waren daarbij aanwezig, hoe
leuk!
Zaterdag 15 oktober 2016 bleven we dichtbij Eemland, we
waren te gast op het landgoed Bornia/Heidenstein te
Zeist (16 deelnemers).
We hadden een gids uit de eigen IVN Eemland gelederen:
Geert Kuitenbrouwer - hij gidst voor Het Utrechts Land
schap - normaal als deelnemer aanwezig op onze excursies,
nu gestrikt als gids voor deze najaarsexcursie.

Voorjaarsexcursie - foto: Corry Heus

Voorjaarsexcursie
NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH
zaterdag 20 mei 2017
We starten de dag met koffie en thee in een voormalig fort
waarvan de verf en het cement dan waarschijnlijk amper
droog zijn, het fort was vervallen en is door een enthousi
aste ondernemer opgeknapt, begin april gaat het open voor
gasten.
Van daaruit gaan we varend de Biesbosch in onder leiding
van een ervaren Biesbosch-gids, daarna aan de wal om op
avontuur te gaan in De Biesbosch. Na een paar uur rond
zwerven gaan we het water weer op om uiteindelijk weer
af te meren bij het fort.
Meer informatie in de uitnodiging op pagina 23!!

Verschillende stoere IVN-ers waren op de fiets gekomen,
ondanks dat het niet helemaal droog was.
We werden hartelijk ontvangen in de schaapskooi van
Landgoed Heidestein door een gastvrouw van Het Utrechts
Landschap. Na de koffie- en theeronde gingen we onder de
deskundige leiding van Geert het terrein verkennen, we
zagen een mooie mengeling van cultuur en natuur.
Na afloop nog met een groepje nagepraat in de (lekker
warme) serre van 't Jagershuys te Zeist.
Voor 20 mei 2017 hebben we weer een bijzondere excursie
georganiseerd.
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Najaarsexcursie - foto: Piet Huisman
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Libellen en Vlinders
Coördinator: Dick Nagelhout (verslag)
Aantal werkgroepleden: 8
Eind 2016 telde de werkgroep 22 belangstellenden waaron
der vijf gidsen in opleiding. Acht leden waren in 2016 in
meerdere of mindere mate actief.
De werkgroep is 24 keer in het veld geweest om systema
tisch dagvlinders en libellen te tellen. Voor zover mogelijk
nemen we ook de dagactieve nachtvlinders mee. Daarnaast
zijn we enkele keren met Vlinders Eemland (Violet en
Remco) mee geweest.
Het inventariseren gebeurde vooral in natuurgebieden van
Staatsbosbeheer (De Stulp, Nonnenland), Natuurmonu
menten (Soesterveen), Landgoed Pijnenburg (De Wiek) en
de gemeente Soest (Soester Duinen), soms ook in gebieden
van het Utrechts Landschap (De Paltz, Vliegbasis) en het
Ministerie van Defensie (De Stompert).
In totaal hebben we 30 soorten libellen gezien, bijna de helft
van de in Nederland voorkomende soorten.
De venwitsnuitlibel (als kwetsbaar ingedeeld op de Rode
Lijst) kwam gelukkig weer op twee locaties op De Stulp in
Baarn voor.
Tot vorig jaar troffen we daar bij het Pluismeer af en toe
een koraaljuffer aan. Het is geen zeldzame libel, maar in
Utrecht komt hij niet zoveel voor. In 2015 werden we
aangenaam verrast door 16 exemplaren. Dit jaar zagen we
er 284! Ook bij het Biezenven, het Gentianenven, het
Nonnenland en Pijnenburg/De Wiek waren er enkele.
Het aantal is op zich niet zo hoog – we zagen bij het Pluis
meer ook 670 watersnuffels – maar de plotselinge toename
van koraaljuffers vonden we wel verrassend. En de nieuwe
boswachter die toevallig meeliep was razend enthousiast.
In ons werkgebied komen zeker 28 soorten dagvlinders
voor, meer dan de helft van de in ons land voorkomende
soorten. We hebben ze ook dit jaar vrijwel allemaal gezien,
waaronder de zeldzame kommavlinders en geelsprietdik
kopjes. Hier past een kanttekening: de laatsten mogen dan
in Nederland wel zeldzaam zijn, op de hogere zandgronden
in Soest en Baarn zien we ze vrij veel, in tegenstelling tot
het algemene zwartsprietdikkopje.
Onder leiding van Vlinders Eemland zijn in januari in Soest
weer de eitjes geteld van de zeldzame sleedoornpage. In
2016 waren het er 61, iets meer dan het langjarig gemiddel
de. Ook werden in samenwerking met de gemeente weer
braamstruiken gesnoeid, om te voorkomen dat die de
sleedoornstruiken overwoekeren.
Een uitgebreid jaarverslag van de werkgroep Libellen&Vlin
ders is beschikbaar en staat in PDF op de website.
Kijk bij werkgroepen > werkgroep Libellen &Vlinders.
(www.ivn.nl/afdeling/eemland/libellen-en-vlinders)
In de plaatselijke kranten zijn weer enkele stukjes versche
nen over vlinders en libellen. Verder is er een aantal inter
views geweest op Radio Soest.
In 2017 willen we wat nog wat meer aan natuureducatie
gaan doen, bijvoorbeeld door het geven van lezingen.
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Venwitsnuitlibel - foto: Dick Nagelhout

Fotografie
Coördinator: Dick Nagelhout (verslag)
Aantal werkgroepleden:32
Eind 2016 telde de groep 32 leden waarvan ongeveer 15 vrij
actief zijn. Gemiddeld namen zo’n 10 fotografen deel aan
een maandelijkse fotosafari. Tenzij het echt regent gaan
we elke vierde zondag van de maand op stap in een natuur
gebied in Eemland. De foto’s worden door de werkgroeple
den geplaatst op een eigen website: http://fwg-eemland.
pgserve.nl/cpg/. Ook dit jaar is weer een bijeenkomst ge
houden om elkaars foto’s te ‘bespreken’.
Van de mooiste foto’s zijn placemats gemaakt. Dit jaar is
het bestand aangevuld. De placemats zijn weer verkocht
bij verschillende culturele activiteiten waar IVN een
kraampje had. In 2016 waren we o.a. aanwezig op de
Groei&Bloei markt bij Het Gagelgat, het Museumplein in
Soest (Koningsdag), het Cultureel Festival in Baarn, de
BBBB-dag in Bunschoten en de Duurzaamheidsmarkt in
Soest. De Soester Vogelvrienden namen 144 placemats af
voor de prijswinnaars op de vogeltentoonstelling en daar
naast werden er nog tientallen verkocht.
De organisatie van de IVN kraam is in handen van 2 leden
van de werkgroep Fotografie maar ook leden van andere
werkgroepen staan soms achter de kraam. De placemats
vormen een mooie aanleiding voor een praatje over IVN
Eemland. Het heeft ook nieuwe leden of donateurs opgele
verd.
Foto’s van leden van de werkgroep zijn geplaatst in de
NatuurNabij en bij IVN-persberichten, op de website en op
Facebook. Na afloop van de Algemene ledenvergadering
van april 2016 is een presentatie gehouden: “Eemland in
beeld”. In de zomereditie van de NatuurNabij was een fo
tospecial over Eemnes. Voor 2017 maken we een special
over de omgeving van Soesterberg.

IVN EEMLAND

Natuurpaden
Coördinator: Martien van Liempd (verslag)
Aantal werkgroepleden: 7
In 2015 zijn we begonnen met het uitzetten van een natuur
pad dat ook grotendeels over de reeds bestaande natuur
paden van IVN Eemland loopt. De route vormt een verbin
ding tussen de volgende natuurpaden: de Korte Duinen, de
Lange Duinen, ’t Hoogt en de Stompert. De totale lengte van
het pad bedraagt ongeveer 17 km. De tekst voor dit pad is
in principe gereed alleen zal er nog een kaart moeten
worden gerealiseerd, daar gaan we nog over brainstormen
in de werkgroep (uitvoerbaarheid en plan van aanpak).
We zijn verheugd dat natuurpad de Zoom weer in orde is.
De afgelopen jaren kon men alleen de verkorte route lopen
omdat een gedeelte van de lange route van natuurpad de
Zoom naast het ecoduct liep en de gemeente van mening
was dat er te veel mensen op het ecoduct zouden komen.
Inmiddels is dat blijkbaar geen issue meer en hebben we
de route iets aangepast en een aantal genummerde paaltjes
zijn door de gemeente verplaatst. Het boekje behorende bij
het Natuurpad zou dan in principe niet meer te gebruiken
zijn maar we hebben gezorgd voor een inlegvel zodat de
beschrijving in het boekje nog te volgen is.
Verder hebben we ook de gele paaltjes route in de Soester
duinen (Schapendrift) beschreven. In de loop van 2017 zal
het pad met kaartje beschikbaar zijn.
Ook natuurpad over Eng en Brink is inmiddels hersteld door
de gemeente, maar de groen/gele verf-markeringen bleken
niet van een goede kwaliteit te zijn en zullen opnieuw van
verf/tape worden voorzien.
De werkgroep bestaat momenteel uit 7 actieve leden. We
zijn het afgelopen jaar 3 keer bij elkaar geweest voor een
vergadering.

Ransuil - foto: Ineke van Liempd

Planten
Coördinator: Jasper Willemsen (verslag)
Aantal werkgroepleden: ongeveer 12
In 2016 zijn de leden van de werkgroep in verschillende
gebieden rond Soest, Amersfoort en Baarn op pad geweest.
Gebieden zoals De Paltz, De Stompert, Hooiweg (Soest),
Hazenwater (Leusden) en Stichtse Brug.
We hebben veel nieuwe en beschermde plantensoorten
gezien.
Via Ommetje Natuur bij Radio Soest is de werkgroep gepro
moot tijdens twee uitzendingen. Er was geen contact met
kranten en televisie.
Er is begonnen met samenwerking met verschillende an
dere werkgroepen van IVN Eemland.
Leden van de Plantenwerkgroep deden mee aan een pu
bliekswandeling in juli.
Aan leden van andere werkgroepen wordt kennis overge
bracht over planten en bomen (winteractiviteit) die ge
bruikt kan worden bij verschillende wandelingen.
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Korenbloem met gewone pendelvlieg - foto: Dick Nagelhout
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Padden
Coördinator Tim de Wolf (verslag)

Het verschijnsel paddentrek doet zich elk jaar voor. Rond
om 1 maart (afhankelijk van temperatuur en vochtigheids
graad) trekken de padden van hun winterslaaplocatie naar
een vijver, poel of sloot voor de paring en het afzetten van
hun eieren. De Paddenwerkgroep Soest heeft in 2016 de
activiteiten gericht op de Insingerstraat en Wieksloterweg
Oostzijde. Dit blijken in onze gemeente de plekken te zijn
waar een intensief gebruikte verkeersweg de route van de
paddentrek doorsnijdt.
Een deel van de overstekende padden wordt door middel
van ‘raapacties’ gevangen en wordt overgezet. Op plaatsen
waar veel padden oversteken worden kort voor de trek
schermen van worteldoek geplaatst, haaks op de trekroute
van de padden. De padden zoeken en weg langs het scherm
en vallen daarbij in de door ons ingegraven emmers. Deze
worden regelmatig geleegd.
Om de terugkerende padden behoeven wij ons niet te be
kommeren. De terugkeer naar de winterslaapgebieden
verloopt in tijd veel meer geleidelijk. 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 verkeersintensiteit laag is.
De paddentrek
Op 17 februari is de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst van
de Paddenwerkgroep Soest gehouden in De Veenweide
(Vedelaarpad). Op de bijeenkomst verschenen ongeveer 25
personen, ten dele oude garde, ten dele nieuwe vrijwilli
gers.
In 2016 zijn de eerste padden op 15 maart waargenomen.
Het grootste deel van de trek voltrok zich vanaf 20 maart
in de daaropvolgende week. In deze periode zijn 646 padden
overgezet. De piekdag was 22 maart met 215 exemplaren.
Op 17 april is het overzetten gestaakt.
In 2016 zijn in totaal 1096 padden (gewone pad, bufo bufo)
overgezet. In 2015 waren dit er 1816. Er zijn 62 dode padden
aangetroffen. De mortaliteit is dus voor 2016 ongeveer 5%.
De lage mortaliteit is een verbetering ten opzichte van 2015
(8%) en eerdere jaren.
Dramatisch, en ook geheel tegen de verwachting in, is de
afname van het aantal overgezette exemplaren. Deze ver
mindering is ook landelijk geconstateerd.
(Bron: Herder, Jelger en Rolf van Leeningen, Padden.nu 2016 –
Bijna 250.000 amfibieën veilig overgezet, Nijmegen: Ravon, 2017
p. 8)
Naast padden zijn diverse andere soorten amfibieën
overgezet: 114 bruine kikkers (rana temporaria) en 20 sala
manders (lissotriton vulgaris).
Met respectievelijk 268 en 44 exemplaren in 2015 is ook hier
de globale halvering van aantallen te zien zoals bij de
padden.

Dubbeldekker - foto: Tim de Wolf

de coördinator. Deze schrijft ze dagelijks bij op de eigen
pagina van de Paddenwerkgroep Soest op www.padden.nu.
De telresultaten worden verwerkt tot landelijke cijfers door
RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Neder
land), zie www.ravon.nl.
Rondom 1 maart worden de schermen geplaatst. Verder
wordt een rooster opgesteld en hebben de ‘paddenredders’
ten minste één maal per week ‘dienst’. Voor noodgevallen,
de trek kan bij gunstige weersomstandigheden (relatief
warm en vochtig) zeker na een koude periode opeens
massaal op gang komen, is een ‘WhatsApp’ opgezet. Op de
piekdagen kan iedereen worden opgeroepen en dat resul
teert in een flinke opkomst.
Sponsoring en publiciteit:
Sponsoring is ook in 2016 ontvangen van ‘t Vaarderhoogt
(50 meter worteldoek).
Door het verspreiden van een persbericht, kort voor de
startbijeenkomst in De Veenweide, krijgt de paddenwerk
groep de gewenste publiciteit. Voor de werving van vrijwil
ligers is dit essentieel. In 2016 is ook een fraaie PR-kaart
gemaakt door een van de leden van de paddenwerkgroep.
Educatie:
Graag verzorgt de paddenwerkgroep voorlichting over de
paddentrek. In 2016 is in samenwerking met De Veenweide
een ‘paddensafari’ georganiseerd. De opzet: ’s middags
voorlichting over de padden, ’s avonds naar de locatie van
de paddentrek.
Helaas, de ‘safari’ vond plaats op 18 maart, maar juist die
dag waren de padden niet actief. De teleurstelling onder
enkelen van de jeugdigen was groot. Helaas, de natuur laat
zich nooit helemaal voorspellen.

Werkwijze:
De tellingen worden door de vrijwilligers doorgegeven aan
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Scholen
Coördinatoren: Mary van der Bijl & Alma Dijkgraaf (verslag)
Aantal werkgroepleden: 17
Aan het begin van 2016 bestond de Scholenwerkgroep uit
17 enthousiaste mensen. Om als complete groep een goede
band met elkaar op te bouwen én te houden, hebben we als
leuke traditie midden in de winter ons uitje, waarbij één
(twee) van ons een mooie wandeling uitstippelt. Dit keer
onder leiding van Tanneke en Pia brachten we een bezoek
aan Kasteel Groeneveld, waar we de xylotheek (= boomboe
kenverzameling) bewonderden, gevolgd door een wande
ling door het park, waarbij onze aandacht werd getrokken
naar de bijzondere bomen, die het park rijk is, zoals de rode
beuken, de berceau en bijzondere solitaire bomen, zoals de
Tulpenboom.
In samenwerking met de Wandelwerkgroep werd op zon
dag 29 mei het Familieslootvissen georganiseerd. Erg ge
weldig visweer was het niet, maar dat weerhield een 60-tal
(groot)ouders met hun (klein)kinders niet om de netten uit
te gooien. Wát een enthousiasme daar aan de A.P. Hilhorst
weg, zeker nadat een zeldzame Kleine Modderkruiper (of
was het nou tóch een Bermpje?) uit de sloot werd gevist.
(zie foto)
De week hierna verwelkomden we 10 schoolklassen (291
kinderen) aan dezelfde sloot. Het is ieder jaar weer een feest
om te zien hoe de meest angstige kinderen de grootste
larven en bloedzuigers uit het water weten te vissen.
Tijdens ons zomeruitje (vrijdag 26 augustus) nam Judith
ons mee vanaf haar werkplek, Bezoekerscentrum De Bos
werf in Zeist, om een geweldig mooie, gevarieerde spren
genwandeling te maken in het Zeister Bos.
Via IVN Utrecht was de Scholenwerkgroep uitgenodigd om
op het terrein van Waterleidingbedrijf Vitens een boeiende
speurtocht uit te zetten. Dit beschermde, grote en prachti
ge gebied aan de Van Weerden Poelmanweg te Soestduinen
zou voor het eerst voor schoolkinderen worden openge
steld. Een enorme uitdaging ! Helaas : na vele uren verga
deren, voorwandelen en voorbereidingen trok de ecoloog
van Vitens de stekker uit dit leuke project in spe. Einde
verhaal.
De herfstlessen kwamen er weer aan ! 13 schoolklassen
(342 kinderen) hadden zich aangemeld. Eigenlijk konden
we meer van zomerlessen spreken, want veel herfstachtigs
was nog niet waar te nemen. Maar zoals altijd zijn er héél
veel boeiende bodemdiertjes te ontdekken. En .. uiteindelijk
toch ook paddenstoelen, zoals een grote hoeveelheid Bo
visten, diverse Russula’s én de spannende Stinkzwammen
.. zowel de grote als de kleine. Tóch een goeie herfst !
Aan het eind van 2016 bestond de Scholenwerkgroep nog
steeds uit 17 leden. Dat klinkt héél mooi en ’t is ook
prachtig, dat we zo’n flink aantal iedere keer weer kunnen
enthousiasmeren. Eind 2016 meldde zich een ‘jonkie’ bij
onze best wel boven de gemiddelde leeftijd groep. Mis
schien komen daar nog een aantal bij vanuit de kersvers
gestarte gidsencursus. We hopen het zeer, want we popelen
om te beginnen met een nieuw project !
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Kleine Modderkruiper - foto: Alma Dijkgraaf

Oproep!!
De Scholenwerkgroep is op zoek naar
ENTHOUSIASTE SCHOOLBEGELEIDERS
d.w.z. mensen, die het leuk vinden om met schoolkinderen door de natuur te struinen en ze willen vertellen over
al het boeiends dat in de bijzonder gevarieerde omgeving
van Soest groeit en bloeit.
Lijkt ’t je wel wat om met ons mee te doen, aarzel dan niet
en neem contact op met:
Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf
via: email scholen@ivn-eemland.nl
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Torenvalkjes - foto: Ineke Bergefurt

Steenuil - foto: Peter van der Wijst

Uilen

Roofvogels

Coördinator Jaap van den Berg
Aantal leden: 8

Coördinator: Martine van der Kaa (verslag)
Aantal leden: 7

Met name de steenuil deed het in 2016 erg goed. Hoewel dit
kleine uiltje al jaren wordt gesteund door de Uilenwerk
groep ism agrarische bedrijven - door het plaatsen van
broedkasten - bleef het broedresultaat de afgelopen jaren
beperkt tot enkele jongen per jaar. In 2016 werd het oude
record van vier jongen ruimschoots verbeterd. Verspreid
over vier bewoonde nestkasten zijn dit jaar tien jongen
geringd. Eén paartje wist zelfs vijf jongen groot te brengen
wat ook een nieuw record is.
Een verklaring voor de spectaculaire groei is het aantal
muizen dat door de gunstige weersomstandigheden ook is
toegenomen. Een grote vijand van de broedende steenuil
is de boommarter. Ook in 2016 is een nest met maar liefst
zes eieren ten prooi gevallen aan deze lenige rover.

Ook dit jaar werd er weer nijver gespeurd naar broedgeval
len van roofvogels in Soest en omgeving.

De Uilenwerkgroep blijft zich inzetten voor de verbetering
van de broedgelegenheden en zal zo veel mogelijk kasten
bestendig maken tegen marters.
Bosuiltjes geringd:
14 april: 3 bosuiltjes, 3 mei: 1 bosuiltje
17 juni: 4 kleine bosuiltjes gespot maar niet geringd
Steenuiltjes geringd:
3 juni 5 x steenuil, 3 juni 1 x steenuil, 6 eieren in kast
7 juni 4 x steenuil
Totaal 10 steenuiltjes geringd, een record voor Soest!!!:
Kerkuilen geringd:
13 juni 4 x kerkuil, 20 juni 2 x kerkuil
4 juli 2 x kerkuil en 4 juli 3 x kerkuil
Ransuilen
29 juni, 3 jonge ransuilen op de Clauslaan, nest niet bekend
en niet geringd. Nieuwe locatie van ransuilen ontdekt, 3
ransuilen. Soester duinen: op dit moment 18 ransuilen
Cursus De 4 uilen van Soest (december 2016)
De Cursus was snel volgeboekt, ook dit jaar weer wachtlijst.
Bij de lezing en het braakballen pluizen in De Veenweide
waren meer dan 30 mensen aanwezig. De avondexcursie
bosuil trok ruim 40 mensen. Voor de Ransuilexcursie
waren 25 belangstellenden.
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2016 was een gemiddeld jaar met 22 broedgevallen. Het
zelfde aantal als in 2013 en 2015; in 2012 waren er 23 en in
2014 een topaantal van 37.
Zoeken was moeilijk. De grote veranderingen in het bos,
bijvoorbeeld op het voormalig vliegveld Soesterberg,
maken dat we sommige vogels niet meer terugvinden.
Hopelijk hebben ze elders een nieuw nest gemaakt dat we
nog niet hebben gevonden.
Er waren weinig jongen per nest, bij de buizerd was 2 jongen
het maximum, bij de havik 3 en bij de torenvalk 5. In een
goed jaar kan dat gemakkelijk 3, 4 en 6 zijn. Dat heeft te
maken met het slechte weer en de voedseltoestand vroeg
in het seizoen. In slechte omstandigheden legt het vrouw
tje minder eieren.
Er is een tendens te zien naar meer haviken en minder
sperwers en buizerds. Dat klopt natuurlijk wel, want de
havik is de grootste en de sterkste, hij eet sperwers en is
voedselconcurrent van de buizerd.
De torenvalken deden het prima, de wespendief hebben we
wel gezien, maar er is geen nest gevonden.
Niet alle jongen zijn geringd, omdat sommige nesten niet
te klimmen waren en Defensie de veiligheid zo had ver
hoogd, dat het niet lukte.
De verdeling was dit jaar als volgt:
buizerd: 4 nesten – 6 jongen
havik: 10 nesten (1 mislukt) – minimaal 16 jongen
sperwer: 1 nest – mislukt
torenvalk: 6 nesten – 22 jongen
boomvalk: 1 nest – 3 jongen
wespendief: geen nest gevonden
In 2017 gaan we met onze fijne ploeg weer ons best doen
om alle nesten in kaart te brengen.

IVN EEMLAND

Kievit - foto: Ineke Bergefurt

IJsvogel - foto: Peter van der Wijst

Weidevogels

IJsvogels

Coördinator: Roel van Wijk (verslag)
Aantal werkgroepleden: 8

Coördinator: Jasper Willemsen (verslag)
Aantal leden: 8

Door de veranderde regelgeving hebben we dit jaar bij zeven
boeren naar nesten gezocht en daar 52 nesten gevonden.
Helaas zijn de meeste nesten gepredeerd door kraaien,
meeuwen, vossen en hermelijnen.

De IJsvogelgroep heeft de ijsvogelwanden van het Biezen
veld, de Amersfoortse waterzuivering en langs de Eem
onderhouden.
We hebben geen nieuwe wanden aangelegd.

De boeren doen m.i.v. 2016 mee aan het Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer (ANLb), wat inhoudt dat zij meer
moeten doen dan alleen om de gevonden nesten heen
maaien of andere werkzaamheden uitvoeren.
Er moet een plas-dras gebied aangelegd worden met behulp
van gratis ter beschikking gestelde zonnecollectoren en een
pomp.
Ook wordt er uitgesteld maaibeheer ingesteld, dat wil
zeggen tot 15 juni niet maaien op bepaalde percelen, zodat
de pullen kans hebben om vliegensvlug te worden.
Tenslotte moeten ook een of meerdere weilanden met ruige
mest gevoed worden in plaats van injecteren, zodat deze
weilanden kruidenrijk worden.

2016 heeft ongeveer 12 broedparen aan IJsvogels in en rond
Soest opgeleverd.
Er zijn in 2016 geen nieuwe leden bij de IJsvogelgroep ge
komen.
Vrijwilligers zijn welkom!

Doordat niet meer in Soest en Baarn gezocht kan worden
(te weinig nesten en geen ANLb vergoeding) zijn drie leden
afgehaakt in 2016 en per 1 januari 2017 nog eens drie. Ook
leeftijd en veranderde persoonlijke omstandigheden >>

De werkgroep heeft zowel een openingsbijeenkomst als een
slotbespreking gehad, waar ieder zijn bevindingen heeft
kunnen uiten en gezellig heeft kunnen praten over wat ons
bezighoudt en plezier geeft in het polderlandschap.

>> vervolg Weidevogels:
spelen hierbij een rol, zodat wij per 1 januari 2017 nog maar
vijf leden hebben.

IVN webwinkel
IVN heeft sinds maart 2016 een IVN webwinkel. Daarin
verkopen zij verschillende natuurproducten gericht op
educatie, recreatie en onderzoek. En de IVN materialen
zoals promotieartikelen, IVN zoekkaarten en kleding.
Zie https://winkel.ivn.nl/ivn-materiaal/
Speciaal voor de beroepskrachten, afdelingen en leden
zijn er kortingscodes van 10%.
De kortingscodes voor IVN Afdelingen en IVN leden zijn:
Afdelingen: IVN-AFD-1201
Leden: IVN-LID-1202
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Wandelingen
Coördinator: Tanneke Voorintholt (verslag)
Aantal werkgroepleden: 20
In 2016 heeft de Wandelwerkgroep 9 publiekswandelingen
of publieksactiviteiten verzorgd en (maar ) drie aangevraag
de wandelingen gegidst. Daarmee hebben we iets meer dan
300 mensen bereikt… ruim 400 (!) mensen minder dan in
2015.
De oorzaken van deze terugloop in het deelnemersaantal:
- Er zijn dit jaar een aantal publiekswandelingen van het
programma verdwenen vanwege gebrek aan gidsen,
waaronder ook de Nacht van de Nacht, altijd een grote
publiekstrekker.
- We hebben dit jaar maar drie aangevraagde wandelingen
gegidst, tegenover tien in 2015.
Omdat het aantal gidsen dat in staat is om regelmatig een
wandeling te gidsen, beperkt is, is dit jaar geprobeerd om
‘projectmatig’ te gaan werken. De bedoeling voor dit jaar
was om te experimenteren met het aanbieden van pu
blieksactiviteiten, niet alleen door ze voor te bereiden met
gidsen van de wandelwerkgroep maar in samenwerking
met mensen van andere werkgroepen. Per seizoen zou één
gezamenlijke activiteit gepland worden.
Allereerst was er een fietstocht, op 2 juli door de polder bij
Spakenburg. Een fietstocht langs Eemdijk (planten en
vlinders kijken), langs de Oude Palendijk (cultuurhistorie)
en het waterplasje van Vitens (vogels kijken). Dit in samen
werking met mensen van de Planten-, Vlinder-, en Vogel
werkgroep en Natuurwerkgroep Bunschoten . Helaas
trokken we hiermee maar 4 fietsers. Het weer is hoogst
waarschijnlijk wel van invloed geweest maar toch… De
opzet is, met wat kleine aanpassingen, voor herhaling
vatbaar!
Eind juli was er een wandeling over een deel van het
klompenpad bij ’t Derde Erf, Soest. De nadruk lag op
planten en vlinders, gegidst door mensen van planten- en
vlinderwerkgroep. Tijdens deze activiteit bleek dat ‘het
vlinders en planten kijken’ lastig te combineren is met het
begeleiden van een wandeling. Een volgende keer zal een
wandeling langs posten waar mensen van de vlinder- en
plantenwerkgroep iets vertellen een beter werkbare manier
zijn. Helaas zijn er verder nog geen projecten ‘van de grond
gekomen’. Voor zomer 2017 staat er wel weer iets in de
planning!
Het slootvissen, in samenwerking met de Scholenwerk
groep, was ook dit jaar weer een groot succes! Deze activi
teit heeft veruit de meeste mensen getrokken, namelijk 60,
waaronder vele kinderen.
Ook een succes was de wandeling: Boerderijen van Andries
de Wilde, Laag Hees. Ondanks het koude, druilerige weer
trok deze wandeling 30 mensen.
De overige wandelingen waren zeker de moeite waard mensen zijn over het algemeen enthousiast - maar trokken
iets minder mensen: Rondje Soest (16), Vroege Vogels (18),
Weidevogels (20), bomenwandeling Groeneveld (15),
Baarnse Bos (14) en Diersporenwandeling (18).
De oorzaak voor de terugloop van aangevraagde wandelin
gen is mij onbekend. Of het toeval is, zal het komend jaar
blijken. >
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foto: Hilda van der Horst, deelnemer aan een wandeling

Voor nieuwe aanwas van gidsen is de hoop gevestigd op
enthousiaste mensen van de Natuurgidsenopleiding. Een
tiental mensen heeft aangegeven op de hoogte gehouden
te willen worden van de activiteiten van de Wandelwerk
groep van IVN Eemland.

Speurpostentocht
Vrijwilligers gevraagd!
Yolanda Pietersma is bezig met de organisatie van een
speurpostentocht of natuurfeestdag op 2 juli 2017 in
Buitenzorg in Baarn.
Enkele leden hebben zich al aangemeld om mee te doen
maar er zijn nog véél meer vrijwilligers nodig voor deze
leuke activiteit.
Wil je meedoen, neem dan contact op met Yolanda via:
yolandapietersma@gmail.com

IVN EEMLAND

Ledenadministratie
Jaarverslag Ledenadministratie IVN Eemland 2016
door Ineke Bergefurt

In 2016 zijn er 29 nieuwe leden bijgekomen, waaronder 16 personen die deelnemen
aan de opleiding tot IVN Natuurgids.

Leden
Gezinsleden
Donateurs
Subtotaal
Relaties
Totaal

01-01-2016
164
19
119
302
64
366

Uit
10
3
1
14
2
16

In
29
2
2
33
1
34

31-12-2016
183
18
120
321
63
384

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 2016 en de achterliggende administratie over 2016
gecontroleerd.
Oordeel
Op grond van onze controles hebben wij geconcludeerd dat het in de bijlage opgenomen Financieel Jaarverslag
2016 een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2016 volgens de
Balans en van het resultaat over 2016 volgens de Staat van baten en lasten over 2016.
Daarnaast zijn wij van oordeel dat de achterliggende administratie over 2016 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 2016.
Soest, 14 februari 2017

De Kascommissie
Ineke Bergefurt en Gerard Buter
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Financieel Jaarverslag 2016
door Roel van Wijk, penningmeester
Baten
De bijdrage van leden en donateurs was in 2016 iets hoger, doordat de contributies/donaties met € 1 verhoogd zijn.
De opbrengst van de advertenties in de NatuurNabij was lager dan in 2015 door lagere prijzen, omdat er nu drie keer in
plaats van vier keer een NatuurNabij verschijnt.
Er zijn in 2016 twee cursussen gegeven waaraan de deelnemers hebben bijgedragen: de Groene cursus en de cursus De
4 uilen van Soest.
De grootste baten zijn de subsidie van de Rabobank en de bijdragen van de deelnemers aan de opleiding tot IVN Natuur
gids (conform de begroting).
Lasten
De afdracht aan IVN Nederland was hoger dan die in 2015, omdat de afdracht per lid is gestegen. De overige lasten zijn
gezamenlijk gelijk aan de begroting.
De lasten van de werkgroepen zijn nogal divers, behalve voor de Natuurgidsenopleiding, daarvan zijn de kosten voor de
gehele opleiding in 2016 opgenomen, al was er slechts € 764 betaald.
Balans
De liquide middelen bedragen per ultimo 2016 € 31.579 (2015: € 19.951). Hiervan heeft een bedrag van € 7.508 betrekking
op de bank- en spaarrekening van De Wulp.
Het eigen vermogen is toegenomen met € 62, het saldo van de baten en lasten.
Als reservering is opgenomen: Cursussen € 2.865, hetgeen reeds een reservering was in 2013; Natuurpaden € 1.924, te
genover de subsidie ontvangen van de Rabobank en de nog niet betaalde kosten van de Natuurgidsenopleiding.
Begroting
De begroting voor 2017 is nagenoeg gelijk aan 2016, zowel voor de Lasten als de Baten. Er zijn geen subsidies aangevraagd
voor bijzondere projecten en voor de andere activiteiten staan ons geen grote uitgaven te wachten.
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Publieksactiviteiten
Zie voor de meest recente informatie bij Activiteiten op
onze website en Facebook IVN Eemland

Wandelingen en gezinsslootvissen
Vroege vogelwandeling
zaterdag 18 maart 2017 om 6.00 uur
locatie: Buitenzorg
Weidevogelwandeling
zondag 9 april 2017 om 10.30 uur
locatie: Eemnesser polder
Gezinsslootvissen
28 mei 2017 om 14.00 uur
locatie: Polder Soest, kruising A.P. Hilhorstweg/Spiekerweg
Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

foto: Peter van der Wijst

Workshops en Excursie
Workshop Fermenteren
zaterdag 18 maart 2017 van 14:00 – 16:00
Excursie – Bezoek aan biologische geitenboerderij Eureka
zaterdag 15 april van 2017 14:00 – 16:00
Workshop – Zomergroenten in de volle grond zaaien
zaterdag 20 mei 2017 van 14:00 – 16:00
Locatie van deze workshops: “De Veenweide”,
Vedelaarspad 53, Soest
Aanmelden: info@EetbaarSoest.nl.
Prijs: gratis (vrijwillige donatie)
Meer informatie: http://christiansson.nl/eetbaar/calendar/
fermenteren - foto: Göran Christiansson

Het Bewaarde land
Informatiebijeenkomst
Op 15 maart 2017 is er weer een informatieavond over Het
Bewaarde Land. Tijdens die avond staat de inhoud van het
programma centraal en wat het betekent om vrijwilliger te
zijn voor Het Bewaarde Land.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Scoutcentrum Buitenzorg, Amsterdamsestraat
weg 51, Baarn.
Graag aanmelden bij baarn@hetbewaardeland.nl.
Mensen die eventueel vrijwilliger willen worden, kunnen
op maandag 27 maart, 3 en 10 april deelnemen aan de
opleiding tot wachter en Fleur.

22

NatuurNabij

IVN EEMLAND

Voorjaarsexcursie
UITNODIGING VOORJAARSEXCURSIE
voor leden en donateurs van IVN Eemland
op zaterdag 20 mei 2017 naar NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

We starten de dag met koffie en thee om 10.00 uur in een voormalig fort waarvan de verf en het cement dan waarschijn
lijk amper droog zijn, het fort was vervallen en is door een enthousiaste ondernemer opgeknapt, begin april gaat het
open voor gasten.
Van daaruit gaan we rond 10.30 varend de Biesbosch in onder leiding van een ervaren Biesbosch-gids, daarna aan de
wal om op avontuur te gaan in De Biesbosch. Na een paar uur rondzwerven gaan we het water weer op om uiteindelijk
rond half 5 weer af te meren bij het fort.
Verwacht deze dag geen luxe, na het fort zijn er geen toiletten of een overkapte lunchplek aanwezig, wél de knaagspo
ren van Bevers, verhalen over de Zeearenden en wie weet zien we de 'Vliegende Deur' zelfs wel overkomen, op zoek
naar voedsel voor hun jongen!
Verhalen over voorbije tijden met grote overstromingsrampen, het verzet in 40-45, de verandering van zout naar zoet
water en de invloed daarvan op de flora en fauna in het gebied en natuurlijk hoe het gebied wordt beheerd door o.a.
begrazing.
Het is een dure excursie daarom ditmaal een eigen bijdrage per deelnemer: 5,00 euro per persoon (naast reiskosten). De
aangemelde deelnemers krijgen bericht mbt betaalwijze.
Koffie en thee (en eventueel wat lekkers) deze keer op eigen rekening,.
Zoals gebruikelijk gaan we carpoolen, afhankelijk van voldoende chauffeurs.
Er komt een nazit voor de liefhebbers onder ons, we eten en drinken wat op een leuke locatie in de omgeving, op eigen
kosten zoals gebruikelijk. Nadere info volgt op een later moment.
Er kunnen deze dag maximaal 32 mensen mee, wil je mee reageer dan snel en laat deze geweldige excursie niet aan je
neus voorbij gaan.

Aanmelden bij Corry Heus: excursies@ivn-eemland.nl
Onderstaande vragen VERPLICHT invullen (des te eerder sta je op de deelnemerslijst!!!)
1.
2.
3.
4.
5.

Hoeveel personen-naam/namen
Lid/donateur of huisgenootlid
Chauffeur: ja/nee Bij ja: kunnen er mensen meerijden en hoeveel?
Wil je nablijven voor de nazit (belangrijk i.v.m. indeling auto's, altijd spannend of dat weer lukt)
Je telefoonnummer(s)
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INDIEN ONBESTELBAAR:
EREPRIJSSTRAAT 88
3765 AL SOEST

