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IVN Eemland
Voorwoord
Dit is alweer het 5e nummer van de nieuwe uitgave van
Natuur Nabij. Het lente nummer. Een lente die dit jaar lang
op zich laat wachte. Met temperaturen van 4-5 graden
blijven de narcissen mog even in de grond , maar zingen
de vogels echter al volop!
Dit lente nummer is bijna geheel gewijd aan de jaarversla
gen van onze werkgroepen, die het afgelopen jaar weer
volop actief geweest zijn. Ook komen jaar staan er weer
leuke activiteiten op stapel, zoasl het vroege vogelontbijt
op Hoeve Ravenstein en interessante publiekswandelin
gen.
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Uitnodiging Algemene ledenver
gadering
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Jaarverslagen

26
27

de Groene Inval
Publiekswandelingen

Redactie Natuur Nabij
Carla Franssen en Lia Huijskes

COLOFON
Natuur Nabij
Kwartaalblad IVN Eemland
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
www.ivn-eemland.nl
Secretariaat IVN Eemland
Ereprijsstraat 88
3765 AL Soest
secretaris@ivn-eemland.nl
Contributie/donatie
Tarief 2013
Leden €19,00
Donateurs €14,00
Gezinsleden €5,00
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
natuurnabij@ivn-eemland.nl
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Algemene ledenvergadering 16 april
Het bestuur nodigt leden en donateurs uit voor de Algemene
Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 16 april 2013.
De bijeenkomst wordt gehouden in Museum Oud Soest
Vanaf 19.45 uur ontvangen wij u graag met koffie en thee.
De vergadering begint stipt om 20:00
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 april 2012
(Verschenen in de Zomereditie van NatuurNabij)
3. Jaarverslagen
4. Financieel Verslag 2012
− Toelichting penningmeester
− Verslag Kascommissie
-- Decharge penningmeester
− Benoeming nieuwe Kascommissie

foto Rosalie Kummel

5. Begroting en Jaarplan 2013
6. Bestuurssamenstelling
Zowel de penningmeester Henk-Jan Strang als Algemeen Lid, Raymond ter Bogt treden af, maar zijn
niet herkiesbaar.
Wij zijn er niet in geslaagd een kandidaat te vinden voor de functie van penningmeester. De voorzitter
zal deze functie tijdelijk waarnemen.
Ook de eerste termijn van de huidige secretaris loopt af, maar Carla Franssen stelt zich herkiesbaar.
Martine van der Kaa heeft zich beschikbaar gesteld om het bestuur te versterken als Algemeen Lid.
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend tot de aanvang van de
vergadering. Een dergelijk voorstel moet getekend zijn door tenminste 10 leden.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Na afloop van de ledenvergadering zal David Henneveld een lezing geven over de invloeden van het weer,
speciaal in Soest; o.a. Eng en lange Duinen.
* Het Museum aan de Steenhoffstraat 46 in Soest is te bereiken via de Dalweg of de
Stadhouderslaan. Zoals bekend is de Van Weedestraat afgesloten.
* Parkeren is beperkt mogelijk naast het gebouw, maar ook langs de straat.
* Er is ruim voldoende plaats om uw fiets te stallen.
Over de lezing
De huidige meteorologie is meer dan naar de lucht kijken en een vinger omhoog steken. Kaarten, satellieten,
waarnemingen, radar en gezond verstand bepalen hoe het weer in elkaar steekt. We weten dan ook zeker
nog niet alles. Hierover zal David Henneveld ons gaan vertellen aan de hand van mooie foto’s en beelden.
Wolken drijven in de lucht maar wat is een wolk? Ook lokaal rondom Soest zijn er zaken die het weer
beïnvloeden. Daar gaan we ook eens naar kijken. Kortom, een boeiende lezing over hoe het weer zich ge
draagt en waarom. David Henneveld is meteoroloog bij Weathernews in Soest, een
groot weerbedrijf dat vooral de olie-, offshore en scheepvaart industrie als klanten heeft.
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Van het bestuur
Na de Nieuwjaarswandeling memoreerde ik al dat
onze vereniging goed functioneert met veel activitei
ten en werkgroepen die met veel enthousiasme
worden uitgevoerd. Dat blijkt maar weer eens uit de
interessante en bevlogen verslagen in deze afleve
ring. We worden gedreven door onze idealen en onze
missie om mensen kennis van en liefde voor de na
tuur bij te brengen.
Door de drukte van alledag vergeten we soms dat we
dat alleen kunnen opbrengen wanneer we daar ook
zelf plezier aan beleven. Alleen dan lukt het om ook
op de lange termijn gemotiveerd en actief te blijven.
Daarom moeten we er met zijn allen voor zorgen dat
de sfeer goed blijft en dat niet onnodig energie ver
loren gaat aan minder relevante zaken die de grote
lijnen en dus onze missie in gevaar brengen. We
moeten ons goed realiseren dat we allemaal vrijwilli
gers zijn die dit werk graag willen doen, maar wel in
hun beperkte vrije tijd en op hun eigen wijze.
Ook al gaat het goed met ons, er zijn een aantal
minpunten die ik onder de aandacht wil brengen. Het
steeds moeilijker om voldoende menskracht te vinden
om de geplande activiteiten uit te voeren. Tegelijker
tijd wordt er door onze successen en grotere bekend
heid meer beroep gedaan op onze expertise. We
hebben met name meer mensen nodig om functies
met een zekere
verantwoordelijkheid te vervullen. We zoeken verster
king van het bestuur (o.a., penningmeester), Natuur
Nabij en webredactie. Ook voor goed lopende
werkgroepen, als Wandelingen en Scholen wordt het
steeds moeilijker om het programma uit te voeren
en om nieuwe gidsen aan te trekken. Onze hoop is
nu gevestigd op de nieuwe natuurgidsen die dit na
jaar beschikbaar komen.
NME in Soest
Het afgelopen jaar is er ernstig bezuinigd op het
budget van de NME in Soest. Het ergste is misschien
is wel dat de heemtuin op de Kwekerij, ook wel land
schappentuin genoemd, gedoemd is te verdwijnen.
Eerst zou er een nieuw verzorgingstehuis komen, maar
dat gaat niet door vanwege de bezuinigingen. Vanuit
onze vereniging is er flink tegen deze plannen gea
geerd door voordrachten van Sien Overduin en Tony
Gaillard, en door Alma Dijkgraaf en Mary van der Bijl.
Hoewel we prominent in de regionale pers kwamen,
lijken de ‘bezwaarschriften’ weinig indruk te hebben
gemaakt op de gemeenteraad. Het bedrag
dat nu beschikbaar komt wordt gebruikt voor Groen
beheer dat Soest een parkachtig aanzicht moet
geven. Dat betekent veel snoeien, kappen en maaien
ook in het buitengebied.
Landelijk Bestuur (LB)
De zichtbaarheid,naamsbekendheid en meer leden
om grotere impact te hebben op sponsors en beleids
makers. In principe staan we daar als bestuur positief
tegenover en zijn we bereid mee te denken en mee

te werken met dit nieuwe beleid, ware het niet dat er
een aantal punten zijn, die nare gevolgen kunnen
hebben voor de afdelingen.
Na een jaar van discussies met de afdelingen (o.a.
twee maal op het Regio-overleg in Oostbroek), heeft
het LB besloten om het roer om te gooien en beter te
luisteren naar wat er in de afdelingen leeft, en hun
beleid daarop aan te passen. De afdelingen hebben
erop aangedrongen om meer duidelijkheid te krijgen
over de beweegreden van het LB en over de eventu
ele gevolgen voor de afdelingen. De grote vraag is of
de drie partijen: vereniging (vrijwilligers, stichting
(beroepskrachten) en IVN Nederland het eens kun
nen worden en een gezamenlijk standpunt kunnen
formuleren. Alleen dan zijn we bereid aan plannen
mee te werken en wat van onze autonomie in te le
veren. We moeten de garantie krijgen dat we de ac
tiviteiten die we al jaren met succes organiseren,
kunnen blijven uitvoeren op onze eigen manier. We
hebben veel tijd en energie gestopt in het vinden van
een goede manier om mensen te bereiken. Die ma
nier van werken blijkt het publiek aan te spreken en
te bewegen om in de natuur bezig te zijn en oog te
hebben op het behoud daarvan. Maar bovenal
voelen we ons er prettig bij, dat willen we zo houden
ook.
NatuurNabij
In het voorjaar 2012 zijn we gestart met een nieuw
kwartaalblad in kleur. Het is een uitgave van Editoo,
waarvoor Lia Huijskes en Carla Franssen een work
shop hebben gevolgd. Inmiddels zijn vier nummers
uitgebracht. De reacties zijn positief en we horen re
gelmatig dat ons blad er zo mooi en professioneel
uitziet! Zowel van de actieve leden als vanuit de gid
senopleiding krijgen we geregeld nieuwe kopij. De
fotowerkgroep levert steeds meer foto's aan, al dan
niet op verzoek. Het is een voorrecht om gebruik te
mogen maken van de mooie foto's uit deze werk
groep. Vanuit deze groep is de suggestie gekomen
om van de NN speciale uitgaven te maken gericht
op één van de natuurgebieden van Eemland. Hoe
wel een overgrote meerderheid van de leden toezen
ding van een papieren versie op prijs stelt, is er een
groeiend aantal leden die NatuurNabij digitaal als
PDF wil ontvangen.
Website
In het najaar van 2012 is de nieuwe website in de lucht
gegaan. Vooral het omzetten van bestanden van de
oude naar de nieuwe website heeft veel tijd gekost.
Veel informatie zowel over de natuurgebieden als
over de werkgroepen moet nog bijgewerkt en upto-date gemaakt worden.
Hoewel de website er heel mooi uitziet, is het voor de
coördinatoren niet gemakkelijk om de
teksten en foto’s op de website te krijgen zoals ze dat
willen.
Om deze problemen op te lossen is meer menskracht
nodig op de webredactie die thans onderbezet is.
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Activiteiten
Hieronder volgt een aantal activiteiten die door
meerdere werkgroepen zijn uitgevoerd of niet duide
lijk onder een werkgroep vallen.
Met behulp van een subsidie van de gemeente Baarn
is er een GPS-training gegeven in de Groene Inval. In
overleg met o.a. Martine van der Kaa is gekozen voor
een cursus die vooral praktisch is en gericht op basis
kennis voor bijvoorbeeld het vastleggen van nesten
en locaties van waarnemingen. Deze cursus werd
bijgewoond door gidsen, met name van de Wandel
werkgroep,Weidevogels en Natuurpaden. Er was veel
interesse voor deze cursus die een vervolg zal krijgen,
als we iemand kunnen vinden die dat wil organiseren.
In augustus 2012 is voor de tweede keer het project
Wolfsdreuvik tot Waterkant uitgevoerd, dat als doel
heeft meer interesse voor de natuur op te wekken bij
de jeugd. 250 jongeren van 13 à 14 jaar van het
Baarns Lyceum maakten een uitdagende avonturen
reis door de natuur. Activiteiten bestonden o.a. uit het
verwijderen van opslag van jonge bomen, het nemen
van monsters met grondboren en van water uit de
Eem. Het project was interessant maar ook complex
door de participatie van veel vrijwilligers en verschil
lende partijen; behalve het IVN en de school zelf
waren dat Scouting en Staatsbosbeheer. Thans
vindt overleg plaats om deze zoektocht in 2013 voor
de derde keer te laten plaatsvinden als dat
financieel haalbaar is.
Ook in Soest worden brugklassers enthousiast ge
maakt voor de natuur. Samen met het Griftland Col
lege wordt jaarlijks het project Van Eng tot Eem geor
ganiseerd. De leerlingen maken per fiets een dwars
doorsnede door Soest. Pieter Augustinus bezet tradi
tiegetrouw de post in het Eemdal bij de Kleine Melm.
Het Paltzfestival in oktober was voor het 2e jaar op rij
een groot succes. Carla heeft samen met de Uilen
werkgroep en de Scholenwerkgroep een natuur-knut
selmiddag georganiseerd, waar kinderen drie activi
teiten konden doen: werken met klei en gips, vogelvoederplanken (in totaal 55) in elkaar zetten en
braakballen uitpluizen. Gezien het grote succes,
worden er al weer plannen gemaakt om dit festijn de
komende herfstvakantie weer te organiseren.
Ook in 2012 werd door diverse leden van IVN Eemland
meegewerkt aan de programma’s Ommetje Natuur
en de Natuurtafel van Radio Soest. In Ommetje Natuur
ontvangt Ad van den Herik elke maand een gast,
waarmee hij praat over de meest uiteenlopende na
tuuronderwerpen. Ook maandelijks wordt de Natuur
tafel gemaakt, waarin wordt gepraat over van alles
en nog wat in de natuur. Namens IVN Eemland is
Martine van der Kaa lid van het vaste groepje en Peter
van der Wijst praat ook regelmatig mee.
Vorig jaar werkten we weer mee aan de Operatie
Zandloper (schonen van de duinen). Dat was voor
de laatste keer omdat de gemeente ermee stopt.
Binnenkort gaat Pieter Augustinus overleggen met
Johan Simon en Jan Tupker om na te gaan of er
andere mogelijkheden zijn om de jeugd bij het be
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heer van de gemeente te betrekken.
Het bestuur heeft dit jaar deelgenomen aan de vol
gende overlegorganen:
• Regio-overleg van IVN-afdelingen van Provincie
Utrecht
• Raad van Advies IVN Consulentschap IVN Utrecht
• Platform “Vrienden van de Soester Eng”
Zoals elk jaar hebben Pieter en Max een fietstocht voor
Koninginnedag gemaakt langs de
Pyramide van Austerlitz en Den Treek.
Resultaten van inventarisaties zijn doorgegeven aan:
SOVON,RAVON,Vlinderstichting, Vogelbescherming, en
de Werkgroep Roofvogels Nederland (zie ook versla
gen van de werkgroepen).
Toekomst
Wij hopen het komende jaar de beleidsvoornemens,
zoals eerder geformuleerd verder te kunnen uitwer
ken. Gezien de grote mutaties in het bestuur zullen
deze plannen wellicht bijgesteld worden.
Stimuleren buitengebieden. We blijven ernaar streven
de buitengebieden (Baarn, Eemnes en Soesterberg)
meer bij de afdeling te betrekken door het organise
ren van activiteiten en leden te werven. De belang
stelling voor IVN Eemland in Baarn en Eemnes groeit.
Dit blijkt o.a. uit de deelname aan de Opleiding tot
Natuurgids. Zie ook het jaarverslag van Nelleke Bary
over de werkgroep Eemnes en het verslag hierboven
van het project Wolfsdreuvik tot Waterkant in Baarn.
Samenwerking binnen afdeling stimuleren.
Het blijkt in een grote vereniging als IVN Eemland is
niet zo gemakkelijk om op de hoogte te blijven van
elkaars activiteiten. We zinnen op een manier om
meer met elkaar mee te leven, blij te zijn met elkaars
successen en zo de onderlinge band te versterken.
Banden met gemeentes en groene organisaties
versterken.
Hoewel de kans op het verkrijgen van subsidies mini
maal is, is de band met de drie betrokken gemeenten
goed. In het kader van het inventariseren en bescher
men van vlinders, planten en vogels hebben de
werkgroepen regelmatig contact met de gemeen
ten en beheerders.
Landelijkbestuur
De relatie met het Landelijk bestuur is een nieuwe fase
ingegaan omdat een nieuwe koers ingeslagen is.
Thans is onduidelijk hoe dat verder uitpakt. We blijven
de ontwikkelingen op de voet volgen. Indien gewenst
zullen we met een Memo ons standpunt kenbaar
maken in het Regio-overleg, de Ledenraad en bij het
landelijk Bestuur.

Plantenwerkgroep
door Marjan Dekker
Leden: Hanneke de Boer, Martina Boom, Marjan
Dekker, Piet van Dijk, Laura Erkelens, Lia Huijskes,
Martine van der Kaa, Corrie van de Kooij, Mea Kriek,
Bertus van der Laan, Adward Procé, Jeroen Vis,Ger
trude van Voorden, Rogier van Vugt, Bettie Walland,
Peter van der Wijst.
Met onze actieve leden hebben wij door het jaar heen
van maart tot oktober
diverse wandelingen ondernomen, ongeveer twee
maal per maand.
De werkgroep heeft meerdere bezoeken afgelegd
aan de Korte Duinen nabij Soest. Een groot stuifge
bied met pioniervegetaties. Veel mensen zullen het
kennen als het terrein van het voormalige ziekenhuis
Zonnegloren. Dit gebied werd in 2000 teruggegeven
aan de natuur.

Op onze route door de Korte Duinen zijn wij onder
andere teunisbloem, kleine pimpernel,gewone bru
nel, jacobskruiskruid, sint janskruid, zeepkruid, zand
blauwtje, kroonkruid, wilde marjolein en stinkende
gouwe gezien. Van deze laatste is een interessant
weetje te vertellen.De zaden worden ook wel mieren
broodje genoemd. Mieren verslepen ze, omdat er een
vettige witte zaadsluier op zit waar zij dol op zijn. Op
stukken met meer opgaande begroeiing troffen we
onder andere grotewederik,vingerhoedskruid, spring
zaad, koekoeksbloem, hazepootje en salomonsze
gel.
Onderweg langs het pad, meer ruigte en bos, zagen
wij grote wederik, guldenroede, brandnetel, vinger
hoedskruid, groot springzaad, muursla, braam,
framboos, acacia,koekoeksbloem, kamperfoelie,
gewone wilgenroosje, hazepootje en een stukje met
grote exemplaren salomonszegel. En waarschijnlijk
ook een exemplaar van een nog niet bloeiende or
chis.
De werkgroep heeft nog enkele andere gebieden
bezocht. Bijvoorbeeld een gebied nabij de Stichtse
Brug dat bekend staat om de aanwezigheid van or
chideeën. En bijvoorbeeld een wandeling langs de
Hooiweg te Soest, waarbij wij weer wat meer weten
over Sint Jan en Sint Janslot. Toch opmerkelijk hoe
veel er te zien valt!
In 2013 zal de werkgroep onder andere de moeras
en stinzentuin in Westbroek en De Wiek bij
Soest bezoeken.

Werkgroep Excursies
door Corry Heus
In 2012 zijn er met veel plezier weer twee excursies
voor leden en donateurs georganiseerd.
12 mei Het Ballooërveld, 22 aanmeldingen, uiteinde
lijk zijn we met 19 personen naar Drenthe
gegaan, koude maar geweldige dag.
13 oktober Haarzuilens, 17 aanmeldingen, zes afmel
dingen, met een klein maar enthousiast
groepje op stap geweest met een leuke gids.
De verslagen en foto’s van deze excursies zijn te be
kijken op de site van IVN Eemland.NL/
Werkgroepen/Excursies.

Roofvogels 2012
soort
buizerd

nesten
13

eieren
29

jongen
21

geringd
13

opmerkingen
2 nesten mislukt, 1 dood gevonden

havik

6

20

14

12

1 nest mislukt

boomvalk

1

3

3

3

torenvalk

4

24

16

16

sperwer

2

5

5

3

totaal

26

81

59

47
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Natuurpaden
door Martien van liempd
Soester Hoogt
We zijn het afgelopen jaar begonnen met het vernieu
wen van natuurpad het Soester Hoogt.
Omdat dit natuurpad voor een gedeelte wordt ge
bruikt door mountainbikers en er twee keer een druk
ke straat moet worden overgestoken, hebben we
besloten dit natuurpad te verplaatsen naar de Stom
pert. Van de Cursuswerkgroep hadden we inmiddels
een aanvraag gekregen om een project op te geven
voor de Natuurgidsenopleiding. Daarom hebben
wep besloten om het vernieuwen van het pad als
project aan te bieden. Arnold Nagel en Lia Huyskes
dienden zich aan om het project uit te voeren. De
opdracht was dat de cursisten de nieuwe route,
vondsten en wetenswaardigheden zouden voorbe
reiden. Omdat Lia door omstandigheden de cursus
niet kon vervolgen, is Arnold begonnen met het ver
kennen van het gebied en het uitwerken van een
route. Samen met Arnold hebben we het gebied
verkend en is er een route op papier gezet die we zul
len gaan beschrijven. Tijdens het wandelen in het
stuwwalgebied was het ons opgevallen dat in dit veel
stenen aan de oppervlakte zijn verschenen en daar
om zal geologie het thema worden voor dit natuur
pad. De Stompert, vroeger ook wel Soesterberg ge
heten, vormt een hoge top (70 m boven NAP) op een
van Oost naar West lopende heuvelkam van de
Utrechtse Heuvelrug. De zandgronden in het gebied
zijn door de gletsjers in de ijstijden opgestuwd tot grote
hoogten. In het zand zit veel leem en veel grint. Naast
de heide, die rond Soest een groot oppervlak bedek
te, ontstond een laag bostype, het eiken-strubben
bos. Dit bos werd om de 10 tot 15 jaar afgezaagd. De
stobben (of strubben) bleven echter gespaard, zodat
de bomen weer opnieuw konden uitlopen. Het bijzon
dere van dit strubbenbos is, dat er 2 soorten eiken
groeien, de algemeen voorkomende Zomereik en de
zeldzamere Wintereik.
Gesteenten
In 1882 werd op de Stompert het pompstation der
waterleiding gebouwd met een waterreservoir op de
top van de Stompert. Tijdens het verkennen van het
gebied heeft ons werkgroeplid Pieter Augustinus al
veel vertel over gesteenten. Gesteenten worden inge
deeld naar hun ontstaanswijze; stollingsgesteenten
wordt gevormd door afkoeling van gloeiend magma
of lava en graniet en basalt wordt gevormd op ver
schillende diepten in de aardkorst. Verder zijn er se
dimentaire gesteenten, gevormd door afzetting van
zand, klei, löss en kalk. Bijna de gehele ondergrond
van Nederland bestaat uit sedimentaire gesteenten.
Tenslotte de metamorfe gesteenten, gevormd door
verandering van sedimentaire en stollingsgesteenten
door middel van hitte of druk, voorbeelden zijn
gneis, kwartsiet, leisteen en marmer. In 2013 zullen we
verder gaan met het vastleggen en beschrijven van
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de route en hopen in de loop van het jaar het nieuwe
pad te kunnen presenteren. Onze werkgroep be
staande uit 8 leden, is in 2012 drie keer bijeen geweest
voor een vergadering en heeft 6 verkenningen uitge
voerd op de Stompert waarvan 3 door Arnold Nagel
i.v.m. het project van de Natuurgidsen cursus. Verder
zijn de 5 Natuurpaden het afgelopen jaar 2x gecon
troleerd of de paden nog goed te volgen zijn); afge
broken of ontbrekende paaltjes zijn door de gemeen
te vervangen door nieuwe paaltjes. Natuurpad Bui
tenzorg staat inmiddels ook op de vernieuwde Web
site. Dit pad hebben we in 2011 geïntroduceerd maar
omdat het vernieuwen van de website lang op zich
heeft laten wachten kon deze route pas in januari
2013 worden gedownload.

VROEGE VOGELONTBIJT
Hoeve Ravenstein

Vroege wan
deling en d
e
vogels zorg
en voor de
muziek

Genieten in
de vroege mo
rgen in een
omgeving.
mooie
Start om 6
uur met de
wandeling
-met vogelgi
dsen- en da
arna een he
ontbijt bij de
erlijk
hoeve.

Zaterdag
4 mei

Wilt u dit bijwonen? Meld u aan via
groeibloeiconcert@ivn-eemland.nl
Aanmelden voor 25 april
Kosten 10 euro per persoon
Overmaken op 35.99.72.942 tnv KMTP Soest
o.v.v. 'Vogelontbijt'
Samenwerking van Groei & Bloei Soest en IVN Eemland
Voor meer info zie soest.groei.nl of www.ivn-eemland.nl onder Agenda

Werkgroep Fotografie
door Dick Nagelhout
De Werkgroep Fotografie is eind 2011 van start ge
gaan onder de enthousiaste leiding van Han
Keuning.
Het doel van de werkgroep is om een mooie collectie
foto’s te maken van de natuurgebieden in onze om
geving. Deze kunnen dan worden gebruikt voor bij
voorbeeld NatuurNabij, de verschillende projecten
van IVN-Eemland, de website en persberichten. Om
mooie foto’s te maken is het ook van belang dat de
leden van elkaar leren. Zo’n vijftien IVN-leden heb
ben zich voor deze groep aangemeld. Iedere vierde
zondag van de maand gaan we met een kleine tien
mensen op stap om foto’s te maken van een gebied
in Eemland. Nu we een jaar draaien kunnen we
constateren dat er een duidelijk verband is tussen
deelname en weersgesteldheid. Bij regen vinden we
het risico op natte apparatuur te groot en wordt de
wandeling afgelast. Een beetje sneeuw kunnen we
wel aan.
Het eerste jaar zijn we verschillende keren ‘op safari’
gegaan. Daarbij werden foto’s gemaakt in bijvoor
beeld de Lange Duinen, de Stulp, de polder en op de
Stompert.
Een aantal keren werd meegelopen met de Vlinder
werkgroep.
In mei hebben we de Kwekerij bezocht om het moois
dat daar groeit, bloeit, kruipt, zwemt of
fladdert vast te leggen
Bij de bezwaarmaking tegen de sloop is een aantal
foto’s gebruikt. Voor meer details over de safari’s van
het afgelopen jaar wordt verwezen naar het vorige
nummer van NatuurNabij. In de toekomst willen we
graag kennis maken met leden van andere werkgroe
pen. Op zeer korte termijn wordt medewerking ver
leend aan de opleiding van natuurgidsen.
Fotospecial
Er zijn plannen om van het volgende winternummer
van NatuurNabij een fotospecial te maken over het
Nonnenland. Dit aan de Stulp grenzende gebied van
Staatsbosbeheer, bestaande uit akkerland, weide en
bos, wordt sinds een aantal jaren ontwikkeld tot
een natuurgebied. Het jaar rond willen we hier foto’s
gaan maken. In latere jaren kunnen zo de andere
natuurgebieden in Eemland voor de lens gebracht
worden. De leden van de fotogroep plaatsen hun
foto’s op onze eigen fotoplek: http://fwg-eemland.
pgserve.nl. De mooiste foto’s kunnen ook gebruikt
worden voor de uitbreiding van het bestaande foto
bestand op de IVN- website.
In de wat verdere toekomst willen we kijken of we een
fotoboek over Eemland kunnen maken, voor een
aantal van ons de stip aan de horizon om met een
modieuze uitdrukking te besluiten.

Pyamawants door Peter van der Wijst

Bruin Zandoogje door Dick Nagelhout

Knobbelzwaan door Adri Visch
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Afdeling Eemnes
door Nelleke Bary
weer overeind geholpen werd.
Algemeen
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door uitbreiding
van het aantal Eemnessers binnen IVN Eemland
aangezien maar liefst vijf Eemnessers in februari
startten met de Natuurgidsenopleiding. Helaas stop
ten twee van hen ermee in de loop van het jaar. Het
belangrijkste doel van de Werkgroep Eemnes is om
de inwoners van Eemnes meer te betrekken bij natuur
en milieu in hun buurt. Eemnes heeft een prachtige
polder waar de weidevogelstand de afgelopen jaren
vooruit gaat, terwijl het in Nederland in de veenwei
degebieden steeds slechter gaat met de biodiversi
teit. Ons gebied trekt zelfs bezoekers uit het buiten
land, maar veel inwoners van Eemnes beseffen
nauwelijks wat er zich in hun polder allemaal afspeelt
aan ontwikkelingen in het agrarisch natuurbeheer.
In het dorp zelf zou bij het groenbeheer wat meer aan
ecologisch beheer gedacht mogen worden, zoals in
Soest. Er zijn in Eemnes de laatste tijd helaas veel
stukjes groen veranderd in eentonige grasveldjes
(met een verbodsbordje voor honden erbij ). Met het
oog hierop heb ik een aantal keren bij commissiever
gaderingen ingesproken. Ook is er bij spreekuren van
de wethouders informeel gesproken over o.a. lichthin
der. Zo staan er bij het nieuwe winkelcentrum De
Minnehof ca. 55 nieuwe lantaarns met energiezuinige
LED-lampen, de hele nacht op volle kracht te stralen.
Er is bij het ontwerp geen rekening gehouden met
de mogelijkheid om ‘s nachts wat licht te kunnen
dimmen. Ook andere stukken van het dorp zijn ’s
nachts onnodig overbelicht. Elk jaar valt het me bij
de vroege vogelwandeling weer op dat de vogels in
het dorp meer dan een uur vroeger wakker zijn dan
de vogels in het bos.
Media
Alle aan De Laarder Courant De BEL en De Rotonde
Eemnes ingezonden berichten werden geplaatst.
Ook een leuk stukje van Laura van Erkelens (cursist)
over knoppergallen werd in De Rotonde gepubli
ceerd.
Excursies
Op 11 maart trok de publiekswandeling bij het Wei
devogelreservaat vooral dankzij de goede publiciteit
in Eemnes 85 deelnemers. Eigenlijk veel te veel voor
dit gebied. Gelukkig hadden we voldoende gidsen
en was het nog vroeg in het seizoen. Wanneer er
gebroed wordt of wanneer er pullen zijn, is het geen
goed idee om met zoveel mensen door het gebied
te lopen. Op tweede Pinksterdag heb ik met acht
deelnemers een fietstocht gemaakt, die speciaal voor
Eemnessers was aangekondigd in De Rotonde. Op
28 april heb ik enkele gidsen van de wandelwerk
groep rondgeleid in het Reservaat. Tijdens onze
wandeling kwamen we een op de rug liggend
schaap tegen dat onder leiding van onze dierenarts
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In- en Uitmarkt
In september hebben we met een mooi ingerichte
kraam in De Hilt gestaan, tussen andere
verenigingen uit Eemnes.

in-en uitmarkt Eemnes, foto Nelleke Bary

Samenwerking met andere organisaties.
Met de projectleidster van Natuurmonumenten in
Eemland werd contact onderhouden over nieuwe
ontwikkelingen in de Eemnesser Polder. Ook hebben
de cursisten met haar kennisgemaakt. Driemaal heb
ik als gids voor Natuurmonumenten op de Fietsboot
meegevaren en vervolgens een excursie door de
polder gegeven. Tijdens de Nacht van de Nacht
hebben we met drie IVN-ers bij Het Spookbos gehol
pen met uilenballen pluizen. Verder werd bij de
nectarkroeg in de Theetuin samengewerkt met IVN
Gooi. Ook zijn twee IVN-cursisten vrijwilliger geworden
bij de Weidevogelbescherming Westelijke Eempol
ders
en woonde ik de vergaderingen bij van de agrarische
natuurvereniging Arkeneemlandschap.
Scholen :
Er is één weidevogel- excursie gegeven voor een
schoolklas uit Eemnes.
Activiteiten 2013 :
In 2013 hopen we vaker weidevogellessen te gaan
houden voor de Eemnesser scholen. Twee cursisten
ontwikkelen namelijk voor hun project een weidevo
gel/polderles. Ook doe ik weer mee met de Fietsbootexcursies. Voor juni ben ik gevraagd om op een
ochtend in de bibliotheek wat over het IVN in Eemnes
te vertellen. Daarnaast is het de bedoeling om wat
vaker stukjes te produceren voor de website en de
plaatselijke pers. Verder zullen we het in Eemnes alle
maal druk genoeg hebben met de Natuurgidsencur
sus.

Weidevogelwerkgroep “De Wulp”
door Roel van Wijk
In dit overzicht staan de resultaten van de weidevo
gelbescherming. Ook in 2012 hebben de boeren
geholpen door de nesten en jonge vogels te ontzien
bijwerkzaamheden en het weiden van het vee. Effec
tieve weidevogelbescherming valt en staat met een
goede samenwerking tussen boeren en vrijwilligers;
we blijven hier energie in steken.
Goede Resultaten
Het afgelopen jaar hebben wij bij 24 bedrijven ge
zocht op totaal 512 ha. Er zijn 206 nesten gevonden,
wat 14 stuks meer is dan in 2011. Ondanks het slech
te weer in het vroege voorjaar, strenge vorst en
sneeuw in februari en maart, daarna nat en koud tot
mei, is het verheugend dat er meer nesten gevonden
zijn.
Wij zijn hierin de enige weidevogelvereniging in de
provincie Utrecht.
Door uitgesteld maaibeheer hebben we op minder
terrein kunnen zoeken, we missen dus de nesten die
op die percelen te vinden waren. Deze maatrege
len houden in dat wij niet meer op alle percelen
zoeken. Bij uitgesteld maaibeheer kunnen (veel)
nesten rustig bebroed worden en uitkomen zonder
dat wij, anders dan aan het gedrag van de waarge
nomen vogels kunnen zien of er gebroed is.
De beloning voor de meewerkende boeren heeft een
andere opzet gekregen. Er wordt niet meer per ge
vonden nest betaald, maar per hectare waarop de
boer bescherming biedt aan de nestelende weidevo
gels en de pullen.
We hebben geen eindbijeenkomst of etentje gehad
dit jaar, omdat ik door het mij (en mijn vrouw) over
komen ongeluk geen gelegenheid heb gehad om
ook maar iets te regelen.
Ik hoop dat 2013 voor velen van ons een prachtig jaar
zal worden op het gebied van bescherming van de
ons zo dierbare weidevogels.
.
Overzicht
Startbijeenkomst 19 maart 2012
In 2012 heeft de Weidevogelwerkgroep “De Wulp” een
startavond gehouden op 19 maart.
In de Groene Inval te Baarn. De instructies voor 2012
zijn besproken, de stalkaarten en
administratieboekjes uitgedeeld.
Aantal boeren en vrijwilligers
In 2012 zochten en beschermden 13 vrijwilligers de
nesten bij 24 boeren in Soest, Baarn en Eemnes. Er
werden 206 nesten gevonden, waarvan bijna 73 % is
uitgekomen. In 2011 warende resultaten slechter:
minder nesten (192) en minder is uitgekomen (nog
geen 60%).
Eerste kievitsei
Het eerste kievitsei werd 14 maart gevonden in
Utrecht; in Eemland is het eerste ei gevonden op 16
maart in Eemnes.

Dit jaar hadden we zachte winter, daarna kwam
strenge vorst en kou. Vanaf begin april zeer nat en
koud. Het mooie weer kwam pas in mei en zodoende
werden de nesten vaak pas laat in het voorjaar ge
vonden.

Werkgroep cursussen
door Henk-Jan Strang
Natuurgidsencursus
2012 heeft voor ons volledig in het teken gestaan van
de opleiding tot IVN-natuurgids. Dit doen we samen
met IVN De Bilt. Ons relatief nieuwe cursusteam be
staat uit 8 leden van IVN-De Bilt en van IVN-Eemland.
We hebben er allemaal lol in, en een gezamenlijk
doel: we willen er allemaal een mooie cursus van
maken... en dat gaat ook lukken! Uiteindelijk zijn 30
cursisten van start gegaan.
Dat was meteen een koude en sneeuwrijke start begin
februari met een introductieweekend in de Stoethoe
ve in Soest met bevroren toiletten! Tijdens dit weekend
gingen we samen met de cursisten de Korte Duinen
in. De cursisten konden meteen aan de slag met de
eerste opdrachten. Zondags bleek dat behoorlijk wat
cursisten al behoorlijk vrij over de resultaten konden
vertellen. Dat belooft wat voor onze werkgroepen.
De cursisten vormen inmiddels een groep die het
goed met elkaar kan vinden, hoewelhun achter
grond, kennis en vaardigheden heel divers is. Van de
30 gestarte cursisten zijn er na één kalenderjaar 24
over. Zes cursisten stopten in de loop van 2012,
vooral om persoonlijke redenen. We hebben goede
hoop dat de huidige groep cursisten de opleiding
met goed gevolg zal afronden.
Projecten
Na een reeks cursusavonden en excursies gericht op
het bijbrengen van basiskennis over de natuur en
het ontdekken ín de natuur, zijn de cursisten in
groepjes met hun projecten gestart. Dit was voor veel
cursisten een zoeken naar een goed onderzoeksdoel.
De projectgroepen houden zich nu met heel verschil
lende onderwerpen bezig.. Zo komen er nieuwe
paden, lesbrieven voor scholen, onderzoeksrappor
ten en is er een project voor een natuuractiviteit voor
mensen met een psychische of sociale kwetsbaar
heid.
Geleidelijk verschuift de aandacht naar integratie
van de opgedane kennis en ervaring en is gestart met
het oefenen van het overbrengen daarvan. Daar is
het uiteindelijk om begonnen in de opleiding, een
basiskennis opdoen over en inzicht in de natuur en
vervolgens dit overbrengen op de mensen in de regio.
Zo is er al een eerste projectmarkt geweest waarin de
cursisten per projectgroep hun projectgebied en
plannen konden presenteren. Binnenkort volgt er een
tweede projectmarkt waarin de nadruk ligt op het
uitvoeren van een educatieve activiteit gerelateerd
aan het project waar de cursisten mee bezig zijn.
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Vervolg jaarverslag cursussen
In de beide afdelingsbladen hebben meerdere cur
sisten artikelen over hun ervaringen geschreven en
zijnde eerste contacten gelegd met de werkgroepen.
Dit is onder meer gebeurt bij presentatie van een
aantalwerkgroepen in de cursusavonden. Ook heb
ben enkele coördinatoren en actieve leden cursus
avonden verzorgd en hebben cursisten stage gelo
pen bij de werkgroepen. Enkele cursisten zijn steeds
regelmatiger te vinden bij één of meer werkgroepen.
We zijn inmiddels naar de stinsentuin van Wim Baas
geweest in Westbroek. We zijn bij het waterleidingbe
drijf in Linschoten geweest en werden aansluitend
rondgeleid door het gebied van Vitens bij Soestdui
nen. Verder liet Pieter ons tijdens een plantenexcursie
bodemprofielen zien. Deze excursies maar ook de
anderen waren zeer de moeite waard. Vooral bij de
excursies blijkt keer op keer dat er paar enthousiaste
fotografen te vinden is onder de cursisten.
Inmiddels zijn we een eindje op weg in 2013 en we
hopen dat we in november 2013 24 nieuwe IVNnatuurgidsen mogen verwelkomen. In de tussentijd
werkt het cursusteam door met het geven van curs
usavonden en excursies in De Bilt, Eemnes, Baarn en
Soest. De avonden en excursies zullen steeds meer
verschuiven in de richting van, integratie en overben
gen van kennis en ervaring, duurzaamheid en beleid.
De eindresultaten van de projecten zijn na de zomer
te verwachten.

Werkgroep wandelingen
door Tanneke Voorintholt
De werkgroep heeft het programma en de thema’s
van de wandelingen het afgelopen jaar aangepast
aan de onderwerpen die tijdens de opleiding tot
natuurgids aan bod zouden komen. Het doel van de
afstemming was dat we cursisten op deze manier
wilden interesseren voor en betrekken bij de wandel
werkgroep. Uiteindelijk moet de nieuwe aanwas van
natuurgidsen uit deze groep komen. Naast een
aantal vaste titels zoals de ‘vroege vogelwandeling’,
‘vogels in de polder’, en ‘paddenstoelenwandeling’
resulteerde dit in een aantal nieuwe wandelingen zo
als ‘Natuur dichtbij huis, een wandeling door de wijk
Overhees in Soest’, ‘Successie in het 1000-bomen
bos’en‘De samenhang in de natuur op Laag Hees’.
Het dwong ons gidsen om andere accenten te leg
gen tijdens de wandelingen. Ook met het maken
van persberichten moesten we wat creatiever zijn. De
koppeling tussen natuurgidsenopleiding en wandel
programma is waarschijnlijk maar voor weinig men
sen duidelijk geworden.
We hebben (nog) niet veel cursisten tijdens onze
wandelingen mogen verwelkomen! Aan de andere
kant zijn er al twee cursisten geweest die zelfs al
meegegidst hebben tijdens de wandeling in het
1000-bomenbos en de paddenstoelenwandeling! Er
gloort talent!
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Dat wij om nieuwe gidsen zitten te springen, moge
duidelijk zijn. We hebben momenteel 18 mensen in
ons gidsenbestand zitten. Helaas zijn gezondheidsre
denen en fysieke ongemakken de oorzaak ervan dat
een aantal mensen het afgelopen jaar niet of nau
welijks hebben kunnen gidsen. De spoeling wordt
dun: Van de 18 gidsen op papier zijn er maar 8
mensen die 3 of (veel!) meer wandelingen gegidst
hebben, terwijl er totaal 31 wandelingen zijn geweest,
waar gemiddeld 2 gidsen voor nodig zijn. Een punt
voor onze werkgroep waar we al aandacht voor
hebben gevraagd! Onze vergaderingen, twee per
jaar, waarin we o.a. de komende wandelingen be
spreken, zijn over het algemeen heel gezellig. Dit zal
nieuwegidsen niet afschrikken!
Publiekswandelingen
Dit jaar hebben we met onze publiekswandelingen
iets meer mensen getrokken dan vorig jaar. De wan
deling ‘Vogels in de Polder in Eemnes’ trok dit jaar
ruim 85 mensen! Er is tijdens dit ‘evenement’ een
splitsing gemaakt in de groep: de vogelaars, die met
een telescoop onder hun arm liepen en de mensen
die waren gekomen om te wandelen. Gelukkig waren
er meer gidsen mee dan op het programma stond…
Volgend jaar moeten we dus voorbereid zijn op
enorme groepen mensen! De wandeling in augustus:
‘Hoge bomen grote vlakte, Burgemeestersbos en
over vliegveld Soesterberg trok ook ruim 40 mensen.
De winterwandeling in De Zoom trok daarentegen
maar 2 heren. De startplaats was vanwege sneeuw
en ijskorsten op de weg nauwelijks te bereiken!
Van groot belang voor de publiekswandelingen zijn
de aankondigingen in de krant. Hoewel de perscon
tacten netjes onderhouden worden door Bettie, zijn
we er niet altijd van verzekerd dat de persberichten
geplaatst worden. Dat is lastig en zien we terug in het
aantal deelnemers. Het verzinnen van pakkende titels
voor persberichten en het meesturen van mooie foto’s
kan het plaatsen van persberichten gunstig beïnvloe
den. (Denk hierbij aan de prachtige foto van een
grutto van Peter van der Wijst. Die heeft alle kranten
wel gehaald!) Speciale persaandacht hebben we
gehad van Radio-Midden rond de wandeling in het
Baarnse Bos Gerrit en Tanneke hebben samen met
Gerard Snijder van Radio-M een wandeling gemaakt
door het Baarnse Bos. Het interview is voorafgaand
aan de publiekswandeling uitgezonden… en trekt
dan extra mensen.
Het slootvissen i.s.m. de Scholenwerkgroep in juni
kreeg vooraf weinig aandacht in de krant maar op
de dag zelf kwam er een fotograaf van Soest-Nu en
een week later stond er een plaat van deze activiteit
op de voorkant van de krant. De cultuurhistorische
wandeling ‘Over Eng en Brink’ kreeg speciale aan
dacht van Martin Huizinga van de Soester Courant.
Ook dit was goed voor een mooie foto met begelei
dende tekst in het eerstvolgende nummer na de pu
bliekswandeling.
Een speciale activiteit dit jaar was het Tuinvogelcon
cert op 21 april op Landgoed de Paltz. Dit evenement

werd voor het eerst georganiseerd door Groei&Bloei,
Muziekschool Soest in samenwerking met IVN-Eem
land. Na een concert om 6.00 uur ’s morgens, was er
een wandeling verzorgd door een aantal van onze
gidsen. Jammer dat het weer niet meewerkte!
Nacht van de nacht
Het fenomeen ‘Nacht van de Nacht’ is een initiatief
van de Natuur- en Milieufederaties en van
Natuur & Milieu. De werkgroep Wandelingen doet hier
al jaren aan mee en organiseert een nachtelijke
wandeling samen met de vlinderwerkgroep. Dit eve
nement vindt ’s avonds plaats in het donkere bos en
vraagt dus specifieke aandachtspunten in de voor
bereiding. Dit jaar is er een heus draaiboek voor de
Nacht van de Nacht opgesteld: Er moet een vergun
ning aangevraagd worden voor het lopen in het
donkere bos. Mensen moeten zich van tevoren aan
melden, het pad moet bijgelicht worden, het evene
ment kan op landelijke sites ingevoerd worden. Deze
‘Nacht van de Nacht’ trok veel belangstellenden en
wordt steeds veelomvattender en vergt dus ook meer
van ons organisatietalent. Maar we krijgen steeds 
meer overzicht en worden er steeds handiger in! Ook
dit jaar is gebleken dat er veel gidsen nodig zijn om
de ‘Nacht van de Nacht’ in goede banen te leiden.

zeer afwisselend gebied bestrijkt! Er ligt voor onze
wandelwerkgroep een uitnodiging om eens in de
omgeving van Uithoorn te komen kijken.
Plannen
Eén van de plannen, van Martine en mij, voor het
komend jaar is om aandacht te vragen voor deskun
digheidsbevordering van de gidsen. Binnen de vere
niging zijn er genoeg mensen met specialistische
kennis over een bepaald onderwerp. Het lijkt ons leuk
om daar ons voordeel mee te doen. De website zullen
we gebruiken om achtergrondinformatie over gebie
den of thema’s met elkaar te delen. Verder hopen we
nieuwe gidsen, uit de gidsenopleiding enthousiast te
maken voor onze werkgroep!

Aangevraagde wandelingen
Dit jaar hebben we ook meer mensen getrokken met
de ‘aangevraagde wandelingen’. Deze wandelin
gen doen we (tegen een kleine vergoeding voor IVN
Eemland) voor allerlei groepen:
families, bedrijven, clubs e.d. Dit jaar hebben we 10
groepen inburgeraars van het ROC gegidst (gespon
sord door de Stichting wAarde), vorig jaar waren dat
nog maar twee groepen. We hebben al de toezeg
ging dat komend seizoen weer een beroep op ons
zal worden gedaan! Het gidsen voor deze mensen die
de Nederlandse taal nauwelijks spreken gaat vooral
om het vertellen van verhalen over de natuur in simpel
Nederlands. Want wat bedoel je nu eigenlijk met ‘
bos’? Dat zijn heel veel bomen bij elkaar! (En niet ‘
boss’ uit het Engels) Grappig zijn de verslagen die
deze cursisten van het ROC na afloop moeten schrij
ven en die ons door de docenten worden toege
stuurd. Het gidsen van deze doelgroep is een hele
leuke ervaring: We leren van elkaar. Want als we de
Tjiftjaf horen, herkennen zij die vogel uit hun thuisland.
En dat deze mensen aan ‘thuis’ moeten denken als
zij het zand van de Soesterduinen zien? Jestaat er niet
zo bij stil!
We hebben dit jaar in mei ook onze collega-gidsen
van IVN De Ronde Venen & Uithoorn ontvangen in
ons mooie Eemland. Joop en Kas liepen met hen over
de Stompert, Tanneke was bij de picknick in het
1000-bomenbos. We keken even over de Lange Dui
nen uit om daarna nog de Cultuurhistorische Wande
ling over De Eng te maken o.l.v. Sien en Martine. Het
was een druk programma, maar prachtige weer, en
erg gezellig! Voor ons is het vanzelfsprekend maar we
werden er weer op gewezen dat IVN-Eemland een
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Scholenwerkgroep
Door Alma Dijkgraaf
De Scholenwerkgroep zet zich met veel enthousiasme
in om kinderen zo jong mogelijk te
betrekken bij alles wat er leeft in de natuur. De afdeling
Natuur- en Milieueducatie van de Gemeente Soest
heeft een uitgebreid programma, waarvoor de
scholen uit het basisonderwijs van Soest en Soester
berg kunnen inschrijven.
Onze werkgroep is betrokken bij drie buitenprojecten:
- het natuur/cultuurproject ‘Van Luchtkasteel tot
Dassenburcht’
- de slootlessen
- de herfstlessen.
Ieder jaar nemen vrijwel alle basisscholen deel aan
deze projecten. Daar zijn we enorm gelukkig mee,
want we moeten regelmatig constateren, dat zonder
deze natuurlessen veel kinderen nauwelijks een idee
hebben van wat er in de natuur omgaat.
Begin 2012 bestond de werkgroep uit 19 vrijwilligers,
die zoveel mogelijk van hun beschikbare tijd beste
den aan deze natuurlessen. De winterperiode is wat
scholenwerk betreft een rustige periode. Om de on
derlinge band toch stevig te houden, organiseert een
van ons in januari het winteruitje. Op 27 januari ging
onze winterwandeling over het Landgoed Meerveld
bij Terschuur, een afwisselend en boeiend gebied.
Het was zeer vriezend die dag, maar we liepen ons
warm langs statige eikenlanen, de slingerende Hoe
velakense Beek en schilderachtige vennen midden in
het bos.
‘Van Luchtkasteel tot Dassenburcht’
Dit bestaat uit 2 onderdelen:
In april maken de deelnemende groepen kennis met
Jean Meerts van Hove Beaulieu, de landgoedeige
naar van een deel van Laag Hees. De groepen 5/6
gaan d.m.v. hun zintuigen
Laag Hees verkennen; de groepen 7/8 doen dat aan
de hand van een speurtocht, die bestaat uit 25 op
drachten.
In mei gaan de groepen 5/6 op zoek naar insecten
en diersporen; groepen 7/8 verdiepen zich in een
onderzoek naar bodem-, poel- en bosopbouw. Te
vens wordt het bronzen beeld op het landgoed nader
bekeken en leren ze o.a. hoe brons gieten in z’n werk
gaat. Alle deelnemende scholen hebben al van te
voren bezoek gehad van Hans Kruiswijk, die bij een
heel interessante diavoorstelling uitgebreid vertelt
over de historie van het landgoed Laag Hees.
In 2012 namen 9 scholen deel aan dit project en
hebben 236 kinderen intensief op dit mooie landgoed
rondgestruind.
Slootvissen
Op zondag 3 juni organiseerde de Wandelgroep weer
het familieslootvissen, waarbij de Scholenwerkgroep
graag assisteert met materiaal en man/vrouwkracht.
Het was bepaald geen ideaal visweer, maar toch
kwamen 15 ouders, opa’s en oma’s met ongeveer 20
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kinders naar de sloot aan de A.P. Hilhorstweg om met
de grote visnetten te bekijken wat er zoal leeft on
der het wateroppervlak. Haftenlarven, stekelbaarsjes,
kikkervisjes, vlokreeftjes, bootsmannetjes enz. werden
nader door de loepen bekeken en er werd weer met
spanning afgewacht hoe een larve van de geelge
rande waterkever z’n prooi verschalkte.
Meteen de week hierop werden 12 schoolklassen (356
kinderen) aan diezelfde sloot verwacht voor de
Slootlessen. Vanwege regen moesten 2 klassen ver
stek laten gaan, maar de overige groepen konden
zich bij een redelijk zonnetje uitleven. Het blijft heel
grappig om te zien hoe de meest aarzelende kinde
ren uiteindelijk met het grootste plezier zelfs heel grote
larven en bloedzuigers uit de netten peuteren.
Herfstlessen
Vanaf 2 oktober stonden er 21 schoolklassen (548
kinderen) geboekt voor de Herfstlessen. Tijdens deze
2 weken plensde ’t zo nu en dan en moest een klas
helaas afzeggen óf scheende zon volop in een
schitterend herfstbos. Gevolg van dit wat klamme
weer was, dat er eengrote variëteit aan paddenstoe
len te bewonderen viel: vliegenzwammen en zijn
broertje de panteramaniet, honingzwammen, zwa
velkopjes, kastanjeboleten, aardappelbovisten (‘weet
je wel, juf, van die ploffers’) inktzwammen (‘kun je met
die inkt écht schrijven?’), elfenbankjes, rodekool
zwammen en natuurlijk de grote stinkzwam (‘ziet er
wel héél raar uit!’).Ook het peuteren in de strooisel
laag of onder boomschors stond op het programma
: opeens
is een duizendpoot of pissebed in zo’n loeppotje ’n
enorm interessant beestje ! Voor het vinden van
mestkevers hoefden we helemaal ons best niet te
doen, ze kruisten gewoon ons pad!
Paltzfestival
In 2011 was de première van het Paltz Festival en de
reacties daarop waren dermate enthousiast, dat in
de herfstvakantie van 2012 dit festival opnieuw geor
ganiseerd werd. Het IVN was duidelijk aanwezig tij
dens de natuurmiddag van donderdag 18 oktober
met uilenballen pluizen en voederplankje timme
ren. De Scholenwerkgroep had de beschikking over
een eigen giga-tent en dat was maar goed ook, want
de belangstelling voor onze activiteiten was overwel
digend! Allereerst gingen de kinderen rond de tent in
het bos mooie takken en herfstvruchten zoeken, die
ze vervolgens in een gipslaagje drukten, wat druppels
ecoline erover en zó ontstond er een leuke tegel
voor aan de muur. Ook konden de kinderen geïnspi
reerd raken door kleine herfstbeestjes en deze boet
seren in fimoklei of zich artistiek uitleven in een
herfstaquarel. Een voorzichtige schatting leert, dat
een kleine 200 kinderen bij ons in de tent zijn geweest,
die met heel veel plezier 30 kilo gips, 2 dozen aqua
relverf en talloze blokjes klei hebben gebruikt voor hun
originele creaties. Wanneer je dan die enthousiaste
koppies bezig ziet, weet je waarom scholenwerk zo
leuk is!
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Werkgroep vogels
Verslag Vogelwerkgroep
door Peter van der Wijst
De verschillende subgroepen zijn ook het afgelopen
jaar weer druk aan het werk geweest. De resultaten
daarvan zijn hieronder te lezen.
Daarbij is ook zichtbaar dat er best nog meer hulp bij
mag komen. Met name voor de roofvogels zouden
nieuwe vaste leden welkom zijn.
Inventarisaties Soester polder
door Peter van der Wijst
Het jaar rond hebben we de maandelijkse inventari
satie van de Soester polder weer gedaan. Meeste
keren samen met Dick Nagelhout. Ook heeft Dick 1
maand alleen gedaan omdat ik toen niet weg kon
thuis, waarvoor dank.
In totaal hebben we 19644 vogels geteld, verdeeld
over 97 soorten.
Daarvan waren er 13 soorten nieuw in de telling.
Dat waren 2970 vogels meer dan een jaar eerder.
Eindelijk is het gelukt om een Watersnip in de telling
te krijgen. Diverse keren had ik ze gezien en gehoord
bij de plasjes bij de Malebrug als ik naar het werk
fietste maar bij de telling lukte het pas in november.
Verder wel bijzonder dat we 2x Wilde zwanen hebben
gezien.
En erg leuk dat ik tenminste 2 jonge Grutto's mocht
tellen bij de Grote Melm. Die had ik nog niet gezien
in de Soester polder! Hoe lang geleden is het vorige
broedgeval van Grutto in de polder?
Schandalen bij bouw watervilla's IJsvogels.
Ad Niehoff Werning
Al jaren probeert de ijsvogelgroep een bouwplan te
realiseren bij de Kinderboerderij en op een eiland in
een van de vijvers.
Plots na jaren van wachten tot het uitbaggeren zou
beginnen kwamen de baggeraars.
Gemeente ambtenaren waren zeer behulpzaam.
Gelukkig was de bouwplek al bepaald bij de Kinder
boerderij.
Bouw materiaal was slechts beperkt voor handen bij
de Schans ( graszoden ) en de benodigde klei / zware
grond al helemaal niet beschikbaar.
Toch werd het fundament gelegd, zo'n plek moet ook
inklinken.
Het teveel aan zand werd noodlottig en de zware
noordwester regenstorm veroorzaakte erosie.
Op een van de eilanden werd een goed fundament
van plaggen gelegd, maar ook hier trad erosie op.
De aanleg van een "Kunstnest" op zo' n eiland brengt
nog al wat logistieke problemen met zich mee.
In elk geval hebben we veel geleerd en gelukkig
stonden de ijsvogels niet te dringen voor huisvesting!
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Het belang van de "Kunstnesten" is dat op een een
voudige manier de populatie gemeten kan worden.
Nog belangrijker is, dat de jonge vogels zeer eenvou
dig van een ring kunnen worden voorzien.
In de toekomst kan men dan, indien de ringen gemeld
worden, vaststellen waar deze vogels heen gegaan
zijn.
Een van onze groepsleden is verhuisd naar Castricum
en heeft daar enthousiasme voor ijsvogels opgewekt.
De kunstnesten zijn ter bezichting naar deze groep
geweest.
Vlakbij Heemskerk ligt Marquette en de groep heeft
een watergang van de Noorddorperbeek schoon
gemaakt.
Daarin hebben zij een natuurlijke wand gemaakt.
De huidige winter laat zich evenals vorig jaar flink
gelden.
Eind januari zijn de ijsvogels gelukkig enkele keren
waargenomen bij de uitlaat van de Soester Waterzui
vering.
Evenals de Amersrsfoortse Waterleiding uitlaat blijven
deze stromen open en levensbron voor de ijsvogels!
In de bezetting van onze groep hebben we actief
gebruik kunnen maken van twee leden van de "Gid
sen cursus" .
We hopen hen met het overleg in de voorjaarsbijeen
komst weer te zien.
Jaarverslag 2012 roofvogelonderzoek Soest
door Martine van der Kaa
Monitoring van nesten werd in 2012 gedaan door
Hugh Jansman, Leen de Niet, Martine van der Kaa,
Han Keuning en Anita Renes. Prettig samengewerkt
werd, net zoals in vorige jaren met de Werkgroep
Roofvogels Nederland, waar klimmers en ringers
worden opgeleid en ter beschikking gesteld. Dit jaar
werd in de meeste gevallen geklommen door Fons
Langenkamp en voor het eerst was Martine onze
"eigen“ ringer.
Gebieden:
Korte Duinen: Er is in 2012 vooral hier veel en laat
gekapt en de resultaten waren teleurstellend. Beken
de nesten bleken na aanvankelijk alarm (een teken
dat de vogels het territorium verdedigen) toch verla
ten. Eén van de 2 haviksnesten is in een storm met
eieren en al naar beneden gekomen.
Lange Duinen: Late ontdekking van de boomvalk, die
altijd moeite geeft om het nest te ontdekken en van
een sperwer, waarvan de jongen al waren uitgevlo
gen.
Op Hees: Heel weinig gevonden, maar een opsteker
was dat de havik van Rien Broekman, die een paar
jaar onvindbaar was, weer in de oude boom ver
scheen. Het nest heet dan ook “Havik Rien”.
Paltz: Vaste havik stabiel, buizerd burgemeestersbos
niet teruggevonden.
Polder: 3 nesten torenvalk en 1 buizerd. Ook een

buizerd in een drassig bosje, die slecht bereikbaar is
en in een te dunne boom zit, dus niet geringd kan
worden.
Vlasakkers: Zonder aanwijsbare oorzaak minder
buizerds dan andere jaren, een van de buizerdnesten
met 3 eieren mislukt, niet uitgekomen.
Vliegveld Soesterberg: Hier wordt enorm gewerkt
met allerlei zwaar materieel, toch bleef het aantal
bewoonde nesten gelijk, al was een buizerdnest inge
pikt door een havik.
Vitens: Havik en buizerd succesvol, buizerd niet ge
ringd.
Verslag 2012 Zwaluwengroep
door Leen de Niet
Gierzwaluwen
In Soest waren in totaal 6 nesten bezet w.v. 1 in een
kast, 2 in een spouwmuur en 3 onder dakpannen. Het
komt regelmatig voor dat oude pannendaken ver
nieuwd worden, zo ook in Baarn en een mooie plek
en 4 nesten waren verdwenen.
Oeverzwaluwen
Dit jaar zijn er in Soest en Baarn geen bezette gangen
bekend.
Huiszwaluwen
Het aantal nesten in Soest -134 ex. bleef aardig op
peil t.o.v. vorig jaar, 57 wilde- en 77 kunstnesten. De 2
zwaluwtillen werden niet bezet. Bij 1 til werd er wel
aangevlogen, maar daar bleef het bij.In Baarn/Lage
Vuursche waren er 46 nesten bezet, 43 wilde- en 3
kunstnesten.
Martine van der Kaa, foto Peter van der Wijst

Boerenzwaluwen
139 wilde nesten waren in Soest bezet.Het waren er
33 minder dan vorig jaar. Het waren vooral de mane
ges welke minder in de belangstelling stonden. In
Baarn/Lage Vuursche waren er 75 nesten, een ver
mindering van 17 stuks t.o.v. 2011
Uilen
door Jaap van de Berg
De werkgroep bestaat uit 8 personen, 4 man 4 vrouw
In de Soester polder en Soester veen staan veel kerken steenuil kasten die elk jaar worden gecontroleerd
en schoongemaakt
Ook op diverse locatie’s in Soest Zuid en buitengebied
hebben we kasten voor bosuilen geplaatst waaruit
ook jongen zijn gekomen
het vroegste of is het late broedgeval van bosuiltjes
is geweest in januari, 4 kleintjes helaas gepredeerd
Deze kast in de polder! is jaren gebruikt door kerkuilen
maar tijdelijk ingenomen toen door bosuilen
maart 2 x bosuiltje geringd bij van Asch aan de
Wieksloot
12 april 1 x bosuil Wim Niehof
9 mei 3 x kerkuil Revoort
7 juni 5 x kerkuil Frank Spijker
7 juni 5 x kerkuil bij Gijs Zijtveld, voor de 1e x ringsessie
aan de jachthuislaan
7 juni 2 kerkuiltjes dood gevonden in weiland aan de
AP Hilhorstweg
25 juni 2 x kerkuil geringd voor het eerst bij Beijer af
valbedrijf aan de Grachten
Bij Herman v Veen 3 kerkuilen uit gekomen
Tijdens onze jaarlijkse avond bosuil excursie in Op
Hees 30 belangstellenden

Martine ringt een steenuiltje, foto Peter van der Wijst

17

Lentefeest IVN 't Gooi op 20 april
IVN Gooi en omstreken organiseert op zaterdag 20 april het Lentefeest. Een evenement voor jong en oud
waar de natuur en het thema lente centraal staan.
Bezoekers kunnen onder andere verschillende informatieve kramen bezoeken, waterbeestjes vangen, onder
begeleiding op zoek gaan naar dierensporen, verschillende excursies volgen, het werk van een imker bekij
ken, lammetjes aaien, maar natuurlijk ook plaatsnemen op de bankjes buiten of in de Gasterij zodat zij
kunnen genieten van het uitzicht.
Waar moet ik zijn?
Het evenement vindt plaats bij:
Gasterij Stadzigt Naardermeer.
Meerkade 2A
1412 AB in Naarden.
Start om 10:00 uur tot circa 14:30 uur
Voor meer info www.ivn.nl/gooi

Dutch Birdfair op 24 en 25 augustus
persbericht Dutch Bird Fair
De Dutch Bird Fair 2013, het grootste natuurfestival van Nederland!
Het gaat in 2013 weer gebeuren, op 24 en 25 augustus wordt de 2e editie van de Dutch Bird Fair georganiseerd.
Natuurlijk weer in de Oostvaardersplassen bij Lelystad! Staatsbosbeheer, CameraNU.nl, Vogelbescherming
Nederland,
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Fogol, de bekende kijker- en telescoopfabrikanten Zeiss en Swarovski,
Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland en Citymarketing Lelystad slaan de handen ineen om er ook in 2013
een prachtige belevenis van te maken voor iedereen die van vogels, natuur en fotografie houdt én een
fantastisch dagje uit met het gezin wil beleven.
Dutch Bird Fair
Wat is de Dutch Bird Fair? Het grootste natuurevenement van Nederland, met meer dan 100 stands waar
bedrijven,instanties, verenigingen, natuurbeschermers en goede doelen zichzelf presenteren. Er zijn 3 tenten
waar de hele dag door presentaties, lezingen en workshops worden verzorgd, en er zijn tientallen wandelex
cursies de Oostvaardersplassen in. Er zijn meer dan 100 tenten en marktkramen met de meest uiteenlopende
producten voor het volop beleven van de natuur, zoals foto-apparatuur, video-apparatuur, verrekijkers en
telescopen.
Voor de vogelaar
Vogelaars kunnen zich dit weekend hun hart ophalen. Lezingen over vogels en hun habitat, de ontwikkeling
én achteruitgang van vogelsoorten, vogelreizen, goede doelen, onderzoek, het ringen van vogels tijdens
excursiesen álles over het fotograferen van vogels; de Dutch Bird Fair is dé plek voor vogelminnend Nederland.
Kids
Ook voor de kids, die tot een leeftijd van 12 jaar grátis het festivalterrein op mogen is er enórm veel te beleven.
Twee dagen lang worden er de hele dag door leerzame activiteiten voor ze georganiseerd!
Waar vindt de Dutch Bird Fair plaats?
In de Oostvaardersplassen, het uitgestrekte natuurgebied tussen Lelystad en Almere.
Entreeprijs
De entree van het festival is € 10,- per persoon, en kinderen tot en met een leeftijd van 12 jaar mogen helemaal
gratis
het festivalterrein op!
Aanvang
Het festivalterrein is op beide dagen vanaf 09:30 geopend, de poort gaat 17:00 dicht.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de Dutch Bird Fair? Kijk op www.dutchbirdfair.nl of mail naar info@dutchbirdfair.nl!
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Vlinderwerkgroep
Door Violet Middelman & Remco Vos
De Vlinderwerkgroep is 31 x actief geweest en de Li
bellenwerkgroep is 11 x op pad gegaan.
Dit leverde natuurlijk leuke waarnemingen op maar
sommige resultaten vielen tegen.
Dagvlinders
Sleedoornpage. In 2012 begonnen we het jaar na
tuurlijk weer met de zoektocht naar de eitjes van de
Sleedoornpage. Tijdens de zoektocht op 28 januari
vonden we 19 eitjes. Dat was niet heel veel. Op 22
februari kwamen de mensen van Eemfors om onder
houd aan het Sleedoornstruweel te plegen. Dit onder
houd werd uitgevoerd na overleg tussen de Vlinder
stichting, Gemeente Soest en IVN Eemland. Alle ge
snoeide takken werden die dag door werkgroeple
den van de Vlinderwerkgroep IVN Eemland en enke
le andere vrijwilligers nagezocht op eitjes van de
Sleedoornpage en andere vlinders. De gevonden
eitjes werden ‘getransplanteerd’: het stukje tak met
eitje werd afgeknipt en nauwkeurig bevestigd aan
een tak van een nog levende struik. Dit leverde ons
12 extra eitjes van de Sleedoornpage op waarmee
de eindstand op 31 eitjes uit kwam. Op 9 september
zagen wij met Peter van der Wijst, een vrouwtje Slee
doornpage die eitjes afzette. Ze heeft nog een tijdje
op mijn hand gezeten om wat mineralen (zweet) van
mijn huid te drinken. In 2013 hebben we in totaal 59
gevonden Sleedoornpage-eitjes, een nieuw record 
voor Soest!
Overige Opvallend was dat we het zeldzame Geel
sprietdikkopje in Eemland veel vaker hebben gezien
dan de algemene Zwartsprietdikkopje en Groot dik
kopje. De Heivlinder, een vrij schaarse standvlinder,
hebben we ook dit jaar weer in Soest gezien, zowel in
de Lange duinen (Duizendbomenbos), op De Stom
pert als op Vliegbasis Soesterberg. Met de Vlinder
werkgroep zijn we op de Vliegbasis op zoek gegaan
naar de zeldzame Kommavlinder, maar hebben deze
toen niet gevonden. We hebben hem daar echter wel
gezien tijdens een privé bezoekje, dus ook deze mooie
vlinder houdt vooralsnog stand in Eemland.
Nachtvlinders & micro’s
In 2012 zijn we begonnen met het lokken van vlinders
op licht en smeer, dit heeft veel nieuwe
soorten opgeleverd. Zeer opvallend is de plotselinge
afwezigheid van de (zeldzame) Bruine metaalvlinder;
in de afgelopen jaren kwamen we veel rupsen en
imago’s van deze soort tegen op o.a. de Stulp, de
Stompert en het Monnikenbos. Dit jaar hebben we
maar 1 rupsje van de Bruine metaalvlinder
gevonden, op de Stulp. Het landelijk beeld komt
overeen, zeer weinig waarnemingen invergelijking
met vorige jaren (45 ex. in 2012 tegen 446 ex. in
2011!) De algemene Gamma-uil deed het dit jaar erg
goed, met 176 exemplaren op de Stulp (22-08- 2012).
Bijzondere vondst. Gele snuituil op Landgoed De Paltz.
Deze zeldzame soort was in de provincie Utrecht voor
het laatst in 1972 gezien in Doorn !

Libellen
Ondanks de vele regen is het toch een boeiend jaar
geworden: 28 soorten juffers en libellen in Eemland,
waarvan er op De Stulp maar liefst 23 soorten van
voorkomen. Twee andere soorten die zijn waargeno
men betreffen pioniers en zijn waargenomen bij het
nieuwe natuurgebied De Wiek en bij het Duizend-bo
men-bos achter de Lange Duinen.
Er zijn geen soorten verdwenen vergeleken bij verle
den jaar ook al zagen we wat minder in aantal door
het weer. Er zijn zelfs 4 nieuwe soorten aangetroffen!!!!:
De Gevlekte witsnuitlibel (rode lijst), Tengere grasjuf
fer (vrij zeldzaam in deze regio), Koraaljuffer (zeer 
zeldzaam in deze regio) en Gewone pantserjuffer
( was in het verleden ook talrijk). De vraag is of ze een
populatie zullen gaan vormen of alleen kwamen
verkennen. Volgend jaar zal dit hopelijk duidelijk
worden. Dit jaar hebben we 3 van de 5 in Nederland
vliegende witsnuiten op de Stulp aangetroffen: de
Noordse witsnuitlibel, de Venwitsnuitlibel en de Ge
vlekte witsnuitlibel.
Er is intensief onderzoek gedaan naar de Maanwa
terjuffer (Rode lijst) en de Venglazenmaker. Dit heeft
helaas geen waarnemingen van deze soorten opge
leverd.
Zandbijtjes en Waaiertjes
In 2011 vonden we op De Stompert een kolonie Grijze
zandbijtjes die wordt geparasiteerd door zogenaam
de Waaiertjes. Dit zijn hele kleine insecten die een
stofje uitscheiden dat de bijtjes vroeger dan normaal
actief maakt waardoor ze erg sloom worden. Daar
door hebben de mannelijke parasieten meer kans
om te paren met een vrouwelijk exemplaar; de
mannelijke Waaiertjes zijn namelijk slechte vliegers,
ze fladderen meer dan dat ze echt vliegen en op de
ze manier krijgen ze meer kans om een vrouwtje te
vinden om mee te kunnen paren. Begin 2012 is John
T. Smit, Waaiertjes-specialist, met ons mee gegaan
naar de kolonie. Hij was onder de indruk van de grote
hoeveelheid geparasiteerde bijtjes en van de gro
te hoeveelheid mannelijke parasieten. Samen met
zijn vader, ook specialist, heeft hij een
onderzoek gedaan naar de hoeveelheid zandbijtjes
en parasieten. De uitkomst overtrof alle verwachtin
gen: zeker 80.000 Grijze zandbijtjes en 13.000 Waaier
tjes! We zullen met de
Vlinderwerkgroep elk jaar de kolonie monitoren om
te kijken of hij groeit, krimpt en of ermisschien op
langere termijn een cyclus te ontdekken is.
Aantal waarnemingen 2012 in Eemland
Dagvlinders: 302 waarnemingen – 25 soorten
Nachtvlinders: 805 waarnemingen – 260 soorten
Libellen: 224 waarnemingen – 28 soorten (11 juffers
en 17 libellen)
Met dank aan Jelly Lamsma voor de gegevens betref
fende de libellen!
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Plannen 2013
Nationale Nachtvlindernacht, vrijdag 6 september
2013
Verder doorgaan zoals afgelopen jaren, met gemid
deld 2 tot 3 inventarisaties per maand. Dit om de
populaties of variëteit van soorten in de verschillende
gebieden te kunnen vaststellen.
Contact: E-mail: vlinders@ivn-eemland.nl; Twitter:
@VlindersEemland; Tel.: 06-11 26 88 33

Sleedoornpage Peter van der Wijst

Houtpantserjuffers , foto Dick Nagelhout

Gamma uiltje, foto Remco Vos
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publicaties vlinderwerkgroep
Aantal inventarisaties:
Vlinderwerkgroep: 31x
Libellenwerkgroep: 11x
Media:
Twitter
Half februari 2012 Twitter account @VlindersEemland
aangemaakt. Momenteel (18-022013) 113 volgers. Regelmatig tweeten we een be
richtje met link naar een verslag van ons
op de IVN-Eemland site. Werkt best goed. We worden
o.a. regelmatig geretweet door de
Vlinderstichting.
Artikel
2012-02 tijdschrift Vlinders 2012-2 (Vlinderstichting)
2012-12 Publicatie Nederlandse Faunistische Mede
delingen nr 38 – Stylops melittae
Krant
2012-02-02 krant Gooi en Eemlander - Sleedoornpage
2012-02-23 krant Soest Nu – Sleedoornpage
2012-08-06 krant Gooi en Eemlander Tuin Tony dag
vlindertelling
2012-09 krant Soester Courant – Nationale Nachtvlin
der Nacht
2012-09 krant AD – Nationale Nachtvlinder Nacht
2012-11-14 krant Gooi en Eemlander – Gele snuituil
Radio
2012-01-08 Radio Soest – De plek van Violet
2012-02 Radio Soest – De plek van Remco
2012-08 Radio Baarn – Tuinvlindertelling
2022-10 Site HUL (ivm Gele Snuituil, helaas geen ver
melding IVN)
Samenwerking met derden:
Excursie met Plantenwerkgroep (1x)
Excursie met Fotowerkgroep (2x)
Gemeente Amersfoort – Sleedoornpage (1x)
Vlinderstichting – Sleedoornpage Amersfoort en Soest
(2x)
Wandelwerkgroep – Nacht van de Nacht (1x)
Gemeente Utrecht, Stadsboerderij Eilandsteede (1x)
En natuurlijk regelmatig met Staatsbosbeheer, Na
tuurmonumenten, Utrecht Landschap,
Defensie en Gemeente Soest
Publieksactiviteiten:
Nationale Nachtvlindernacht
Nacht van de Nacht
Aantal werkgroepleden:
31-12-2011: 15 werkgroepleden (incl. 2 coördinato
ren)
31-12-2012: 14 werkgroepleden (incl. 2 coördinato
ren)
2 (niet-actieve) werkgroepleden hebben opgezegd,
1 nieuw werkgroeplid aangemeld
Belangstellenden: 4 personen

Nieuws van het NME centrum de
Groene Inval, Baarn
Europees project Grundtvig
We draaien met een vijftal landen een project van
ongeveer anderhalf jaar. De titel van het project luidt:
The garden – A place for Lifelong Learning ( de tuin –
een plaats waar je je hele leven kan leren) en maakt
deel uit van het Grundtvig Learning Partnerships.We
wisselen met elkaar alle beschikbare informatie uit .
We maken een handzame brochure en een docu
mentaire die aangeboden kan worden aan het Euro
pese Platform. Alle landen diepen een onderwerp uit
dat inpasbaar moet worden gemaakt in het totaal
plan. Voor De Groene Inval is dat biodiversiteit .
Alle partners onderschrijven het uitgangspunt om met
elkaar een programma te ontwikkelen dat gebruikt
kan worden voor het levenlang leren in de tuin, voor
met name jong volwassenen en mensen met een
belemmering. In 2012 hebben wij met onze Duitse
partners de film afgerond die gebruikt gaat worden
voor educatieve doeleinden t.b.v. jong volwassenen.
Ook werd de laatste hand gelegd aan de brochure .
Schooltuinen
De inschrijving voor het schooltuinenseizoen 2013 is,
bij het uitkomen van deze uitgave van Natuur-Nabij,
al gestart.Op 26 februari brachten Piet Korver en Bert
van Droffelaar van De Groene Inval een bezoek aan
de scholen om de inschrijfformulieren te brengen. In
alle groepen 6 gaven zij een korte uitleg over hebben
van een schooltuintje. Kinderen van de groepen 6,7
en 8 kunnen zicht opgeven. Dit betreft het naschoolse
project. Ook zullen wij weer door gaan met het onder
schoolse project voor de groepen 5. Het schooltuinen
seizoen loopt dit jaar van 8 april tot 26 september. Kijk
ook eens op onze website www.degroeneinval.nl voor
meer informatie.
GPS wandelingen
Al vele jaren organiseerden wij voor de groepen 7 van
het basisonderwijs wandelingen in het bos rond De
Zeven Linden. De wandelingen werden in drie seizoe
nen gelopen. Onderweg moesten opdrachten wor
den uitgevoerd. Vanaf de herfst 2012 zijn we overge
gaan naar het Paardenbos nabij de Marechaussee
kazerne. We zijn op dit moment bezig de wandeling
om te zetten naar een GPS wandeling. Als startlocatie
mogen we gebruik maken van het clubgebouw van
scoutinggroep Merhula. Omdat groep 7 ook al
meedoet aan de Boomfeestdag hebben we besloten
geen voorjaarswandeling meer te organiseren.
Energieloket
Naast alle natuuractiviteiten gaat De Groene Inval
ook voor duurzaamheid. Op 12 januari opende wij
het Energieloket. Energie loket fungeert als vraag
baak voor alle vragen op het gebied van energie en
energiebesparing. Al vele mensen zijn met uiteenlo
pende vragen langs geweest.
Het Energieloket is open: iedere zaterdag van
10.00-12.00 uur. Kom gerust eens langs.

Tastbare Tijd
Vanuit de provincie Utrecht kreeg het landschap Erf
goed Utrecht het verzoek een educatief project te
ontwikkelen rondom de publicatie Tastbare tijd en de
cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht.
Landschap Erfgoed Utrecht ontwikkelde naar aanlei
ding van dit boek over de waardevolle structuren en
elementen in ons historische landschap twee educa
tieve projecten, één voor de onderbouw en één voor
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In dit
historisch-geografisch project voor de onderbouw
leren leerlingen het landschap in hun eigen omge
ving kennen. Tijdens de veldwerkdag leren zij hun
eigen omgeving kennen.
Vanwege nieuw provinciaal beleid mag Landschap
Erfgoed Utrecht niet langer erfgoededucatie voor het
voortgezet onderwijs verzorgen. Om de bestaande
projecten over te dragen en daarmee niet “verloren”
laten gaan is er met ons contact opgenomen of wij
het project verder willen begeleiden voor de Scholen
voortgezet onderwijs in Baarn ( Baarnsch lyceum en
Waltheimmavo). Met ingang van het
schooljaar 2013-2014 zullen wij het in onze catalogus
opnemen en het programma uitdragen.
Piet Korver
Beheerder De Groene Inval
De Geerenweg 8
3741 RS in Baarn
www.degroeneinval.nl
info@degroeninval.nl
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Financieel Verslag 2012
door Henk Jan Strang
IVN Eemland staat er per saldo financieel gezond voor. Het eigen vermogen vormt een constante
buffer voor continuïteit van onze activiteiten. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de cijfers in
de Staat van Baten en Lasten over 2012 en in de Balans per 31 december 2012.
Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
Baten
De bijdrage van leden en donateurs is flink hoger (€ 4.560) dan vorig jaar (€ 3.883). Oorzaak
is de toename van het aantal actieve leden (van 117 naar 139) en gelijktijdige afname van het
aantal donateurs (van 138 naar 126). Bovendien is het contributietarief voor actieve leden in 2012
verhoogd. De advertentieopbrengsten (€ 267) zijn lager dan 2011 (€ 427) door het niet realiseren van
één tot twee nieuwe adverteerders. De ‘Overige baten’ zijn renteopbrengsten.
De werkgroep Wandelingen had € 603 opbrengsten voor wandelingen op aanvraag (2011: € 446).
Ook de werkgroep Vlinders kreeg € 229 met haar activiteiten. De verkoop van boekjes van
natuurpaden leverde opbrengsten op € 80. De nagekomen inkomsten van De Wulp bleven uit, wel
was er rente voor € 121.
Onder Projecten zijn de opbrengsten van de opleiding tot IVN-natuurgids verantwoord die in 2012 zijn
besteed. De overige nog te besteden opbrengsten zijn onder schulden op korte termijn opgenomen.
Eind 2013 zal een afrekening van de kosten van de opleiding worden opgesteld en een verdeling van
een eventueel resultaat met IVN De Bilt worden verrekend.
Lasten
De afdracht aan IVN Nederland was hoger (€ 1.021) dan in 2011 (€ 958), door stijging van het aantal
actieve leden. De ‘Bestuurskosten’ zijn gedaald en lager dan begroot. De lasten van ‘Bijeenkomsten’ (€
590) zijn lager dan in 2011 (€ 879) en conform begroting (€ 600). De kosten van de werkgroepen zijn
fors lager dan in 2011. Vorig jaar waren er hoge kosten voor het ontwerpen en drukken van boekjes
van natuurpaden. Dit jaar is een reservering voor natuurpaden € 600 als last genomen. De werkgroep
Excursies besteedde € 476. Onder projecten zijn de kosten van de opleiding tot IVN-natuurgids
verantwoord.
Toelichting bij de Balans
De liquide middelen bedragen per ultimo 2012 € 21.913. Hiervan heeft per ultimo 2012 een bedrag
van € 8.244 betrekking op de bankrekening en spaarrekening van De Wulp. In 2012 is het eigen
vermogen van de vereniging constant gebleven. De toename van de reserveringen zijn in de vorige
paragraaf toegelicht. De schulden op korte termijn betreft per eind december 2012 grotendeels het
bedrag dat in 2013 te besteden is aan de opleiding tot IVN-natuurgids. Dit bedrag bestaat uit door
cursisten betaalde cursusgelden en door de Rabobank verstrekte subsidies. Deze cursusgelden en
subsidies worden in 2013 in de baten verantwoord.

Landgoed de Paltz, foto Peter Brouwers
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Ad Niehoff Werning werkend aan de ijsvogelwand

Verklaring van de kascommissie
Aan: de Algemene Ledenvergadering van IVN Eemland
Controle
Wij hebben de achterliggende administratie over 2012 gecontroleerd.
Oordeel
Op grond van onze controles hebben wij geconcludeerd dat het Financieel Jaarverslag 2012 een getrouw
beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2012 volgens de Balans
en van het resultaat over 2012 volgens de Staat van baten en lasten over 2012. Daarnaast zijn wij van oordeel
dat de achterliggendeadministratie over 2012 voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
Voorstel tot décharge
Wij stellen de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester décharge te
verlenen over het verslagjaar 2012.
Soest, 16 april 2013
De kascommissie
Roel van Wijk
Jos van den Eijnden
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Begroting 2013
Het aantal leden stijgt licht. De bijdrage van leden en donateurs wordt gebruikelijk conservatief ingeschat.
Voor 2013 is met Euro 650 aan extra bijdragen gerekend, dit is wat lager dan in 2012. Er worden geen subsi
dies begroot. Op dit moment zijn er drie adverteerders. Het bestuur zet in op het werven van één extra ad
verteerder. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Voor de werkgroepen worden voor 2013
opbrengsten begroot voor de werkgroep wandelingen, vlinders en natuurpaden. Voor De Wulp zijn renteop
brengsten begroot.
Bij de afdracht aan IVN Nederland is op een kleine tariefstijging gerekend. De kosten van NatuurNabij
zullen tot Euro 1.875 worden beperkt. Het bestuur stimuleert werkgroepen bijeenkomsten te organiseren die
de onderlinge communicatie en uitwisseling van kennis bevorderen. Hiervoor is per werkgroep een bedrag
gereserveerd. In 2012 en 2013 organiseert de werkgroep Cursussen samen met IVN De Bilt de Opleiding tot
IVN-Natuurgids. In 2012 zijn 30 cursisten gestart met de opleiding. De opbrengsten en kosten van de opleiding
worden verantwoord onder de post projecten. Voor 2013 worden de opbrengsten geraamd op € 7.000. Dit
betreft cursusgelden en een subsidie van de Rabobank.
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foto Alma Dijkgraaf
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Publiekswandelingen april-juli
Vroege Vogelwandeling
Zaterdag 13 april 2013, 06.00 uur
Baarn, parkeerterrein Ravensteinselaan.
Zodra het licht wordt, hoor je de vogels ontwaken tot het bos vol is van vogelgezang.

Mens en Natuur
Zondag 12 mei 2013, 14.00 uur Soest, parkeerterrein Zonnegloren
Op Moederdag na de taart heerlijk met het gezin de natuur in.
Hoeveel invloed hebben wij mensen eigenlijk op de natuur?

Slootvissen, leuk voor kinderen
Zondag 2 juni 2013, 14.00 uur
Soest, polder Spiekerweg
hoek A.P. Hilhorstweg
In de sloot krioelt van alles,
spannend om te kijken wat er in het schepnet zit.

Cultuur-historische wandeling
Zondag 14 juli 2013, 14.00 uur
Soest, parkeerterrein Oude Kerk
Bij de Oude Kerk en op de Eng is nog goed te zien,
hoe de mensen in Soest vroeger leefden.

tuinslak, foto Alma Dijkgraaf
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:
Ereprijsstraat 88,
3765 AL Soest

