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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 dwz activiteiten georganiseerd door Wandelingen ism de werkgroepen: NWG Bunschoten, Eemnes,
Libellen&Vlinders, Planten en Vogels, zie verslag Wandelingen:
* fietstocht door de polder bij Bunschoten, zaterdag 2 juli, slecht weer, 4 deelnemers
*
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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
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)
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 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)
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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 uilen en roofvogels in Soest/Soesterberg, (Roofvogels ism WRN)
 Inventarisaties 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 NatuurverenigingArk&Eemlandschap,VogelwerkgroepGooie.o.,FietsbootEemlijn,Mi nisterie
van Defensie, Kinderboerderij De Veenweide Soest, NME Centrum Het Spookbos, Het Bewaarde Land,
en de gemeentes in onze regio

Plannen voor 2017
Dewerkzaamhedenvandewerkgroepenzulleningrotelijnenhetzelfdebehelzenalsin201.6Ziehetoverzichthiervoor 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).
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