NatuurNabij
IVN Eemland

zomer 2013-jaargang 41

Gidsen aan
het woord

Gebruik Kop 1, Kop 2, Kop 3 en Bold voor verschil
lende opmaak mogelijkheden

Gebruik Kop 1, Kop 2, Kop 3 en Bold voor verschil

De groene
schakel

lende opmaak mogelijkheden

Actief voor en in de natuur

Bestuur en werkgroepen
Tony Gaillard, voorzitter
06-12686183
voorzitter@ivn-eemland.nl
Carla Franssen, secretaris
06-42243827
secretaris@ivn-eemland.nl
Tony Gaillard, penningmeester a.i.
06-12686183
penningmeester@ivn-eemland.nl
Martine van der Kaa, bestuurslid
035-6011652
info@ivn-eemland.nl
Communicatie/Natuur Nabij
Carla Franssen
06-42243827
communicatie@ivn-eemland.nl
Cursussen
Henk-Jan Strang
06-49718070
cursussen@ivn-eemland.nl
Eemnes
Nelleke Bary
035-5382661
eemnes@ivn-eemland.nl
Excursies
Corry Heus
035-6023163
excursies@ivn-eemland.nl
Fotografie
Dick Nagelhout
0356022802 of 0650602147
fotografie@ivn-eemland.nl

Natuurpaden
Martien van Liempd
030-2292639
natuurpaden@ivn-eemland.nl
Padden
Tim de Wolf
035-6026761
padden@ivn-eemland.nl
Planten
Marjan Dekker
06-24239907
planten@ivn-eemland.nl
Scholen
Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf
035-6021152
scholenwerkgroep@ivn-eemland.nl
Vlinders
Violet Middelman en Remco Vos
06-11268833
vlinders@ivn-eemland.nl
Vogels
Peter van der Wijst
06-26438782
vogels@ivn-eemland.nl
Wandelingen
Martine van der Kaa en Tanneke Voorintholt
035-6011652
wandelingen@ivn-eemland.nl
Weidevolgels De Wulp
Roel van Wijk
035-5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl
Natuur- en milieu
vacature
Webredaciea.i.
Violet Middelman en Bettie Walland
webredactie@ivn-eemland.nl

Foto Grutto voorpagina
Peter van der Wijst

2

IVN Eemland
Voorwoord
De zomer is volop aan de gang en de natuurgidsen nade
ren het einde van hun opleiding. In november is het dan
zover, dan hopen de 24 cursisten hun diploma in ontvangst
te nemen. In deze Natuur Nabij een aantal mooie bijdragen
van de gidsen in spé en nog een aantal bijdragen op de
plank, die in het herfstnummer een plaatsje zullen krijgen.
Naast hun bijdragen een artkel van Henk van Tongeren
over ''de groene schakel '' rond de regio Baarn, die stevig
onder druk staat. Voor iedereen een mooie, zonnige zomer
en veel leesplezier!
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het ringen van de buizerd
posten bij de dassenburcht
de groene schakel

Carla Franssen

Publiekswandelingen
14 juli 2013
Titel: cultuurhistorische wandeling
Dagcoördinator: Tanneke
Gidsen: Sien, Yolanda
Locatie: Soest, Eng en Kerkebuurt
Start: parkeerterrein bij Oude Kerk
Aanvang: 14.00 uur
11 augustus 2013
Titel: Heide
Dagcoördinator: Martine
Gidsen: Gerrit, Sien, Piet, Berry, Matthijs
Locatie: Vlasakkers
Start: Spottersplaats, Van Weerden Poelmanweg, Soesterberg.
Aanvang: 14.00 uur
8 september 2013
Titel: Jesserunkamp, nieuwe natuur
Dagcoördinator: Martina
Gidsen: Dorrit, Tanneke
Locatie: Soestduinen, 1000-bomenbos
Start: parkeerterrein De Beaufortlaan
Aanvang: 14.00 uur
13 oktober 2013
Titel: Paddenstoelen
Dagcoördinator: Niek
Gidsen: Jan, Martina voor de kinderen
Locatie: Baarn, Buitenzorg
Start: parkeerterrein Ravensteinselaan
Aanvang: 14.00 uur
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Excursie naar Beetsterzwaag
voor leden en donateurs
op zaterdag 21 september 2013
Programma:
10.00 uur: We worden we gastvrij ontvangen door de gidsen Gerald en Frank in de Tropische kas in de
overtuin van het Lycklamahûs.
10.30 uur: Beekdal natuurwandeling
13.00 uur: Lunch in de Tropische Kas (eigen lunchpakket) en tussendoor de mooie tuin bewonderen.
14.00 uur: Cultuurrondleiding Landgoed Olterterp
16.30 uur: Afsluiting in de Tropische Kas
Wij - werkgroep excursies - zijn zéér enthousiast over Beetsterzwaag en omgeving, het wordt wel het "Wasse
naar van het Noorden" genoemd. Veel grote landgoederen met bijbehorende prachtige tuinen.
Het mooie buitengebied waar we gaan wandelen is volgens een van de gidsen “het gaafste laaglandbeek
dal van Europa”. Nou, dat willen we zien!!!
Start: 8.15 uur bij de Oude Kerk te Soest.
Er kunnen 20 mensen mee, dus snel aanmelden als je mee wil.
Het is anderhalf uur rijden naar Beetsterzwaag, We hebben chauffeurs nodig die het niet erg vinden om te
rijden.
Aanmelden via: excursies@ivn-eemland
of sturen naar:
Excursies IVN Eemland
Korte Ossendam 57
3768CS Soest
Niet vergeten te vermelden:
1: naam, telefoonnummer, en e-mailadres
2: ben je lid of donateur van IVN Eemland
3: met hoeveel personen kom je
4: chauffeur ja/nee, indien ja hoeveel mensen kunnen er eventueel meerijden (carpoolen)

Terugblik op excursie naar de Moerputten door Dick Nagelhout
25 mei 2013
De traditionele voorjaarsexcursie ging dit jaar naar het natuurgebied De Moerputten ten zuidwesten van Den
Bosch. Dit gebied is één van de weinige laagveenmoerassen beneden de grote rivieren.
’s Morgens reden een kleine 20 IVN-leden carpoolend naar Den Bosch. Daar werden zij met koffie en Bossche
bollen ontvangen in een fietsreparatiewerkplaats in de wijk Boschveld. Hier loopt een succesvol integratie
project waarbij één van onze gidsen – Ton - een belangrijke rol speelt. Ton zou op de excursie bijgestaan
worden door Henk die ook veel over het gebied weet te vertellen.
Na de koffie werd bij een lekker zonnetje gestart met een vijf kilometer lange wandeling: de Bruggenroute.
Na honderd meter zagen we al onze eerste roodborsttapuit.
We vervolgden onze weg via het Halve-zolenpad. De naam komt van het spoorlijntje dat hier vanaf het eind
van de 19e eeuw liep tussen de Langstraat en Den Bosch. Zolen slaat op de fabrikaten van leer die vanuit
de Langstraat naar Den Bosch werden vervoerd en daar verder werden bewerkt. De term ‘half’ duidt op
economische tegenwind: een dubbele spoorlijn is er nooit van gekomen. In 1972 werd de lijn zelfs gesloten.
Terwijl de gidsen hun verhalen vertelden en de vele vragen beantwoordden konden we luisteren naar het
gezang van de nachtegaal en zagen we een boomvalk en een bruine kiekendief voorbij komen. Het gebied
staat vooral bekend vanwege de grote pimpernel, de waardplant van het in Nederland uitgestorven maar
succesvol geherintroduceerde pimpernelblauwtje. Over een maand zijn ze te bekijken. Ongeveer 95% vliegt
dan boven het zogenoemde Bijenweitje waar we langs trokken.
Door een nu al schitterende bloemenzee liepen we verder tot we opeens werden opgehouden door een
prachtige smaragdlibel.
Tijdens de tocht kwamen we ook veel andere insecten tegen waaronder de bij velen wel bekende Moeras
spireabladpokgalmug en de Blaasjespistoolkokermot.
Over een mooi vlonderpad liepen we tenslotte door het laagveenmoeras, met onder andere waterviolier en
watertorkruid (In Brabant waterpeterselie), terug naar het beginpunt van de wandeling.
Al met al was het een prachtige dag, ook deze keer weer uitstekend georganiseerd door Corry, Violet en Trudy !
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De Composieten familie.
door Edward Proce, natuurgids i.o.
Heel herkenbaar denk ik voor velen, je ziet een veld vol met gele, op paardenbloemen lijkende planten, maar
welke het nu precies zijn? Een leek zal waarschijnlijk denken: “Paardenbloemen”.Iemand die zich al iets meer
in die wereld heeft verdiept, zou daar bijvoorbeeld nog Biggenkruid, Leeuwentand, Muizenoor, Streepzaad,
Havikskruid en de gele Morgenster aan toe kunnen voegen. En voor de echte kenner wordt de lijst nog veel
langer .Waaraan kun je dat snel herkennen? Daarvoor moet je naar de stengel kijken en zoeken naar kleine
schubachtige blaadjes. Het beste kun je dat met een loep doen, als je dan een “biggenoortje” ziet zitten,
dan is het Biggenkruid! Tja en als die oortjes er niet zitten ……? Dan is het één van die andere composieten
uit de lange lijst. En mocht iemand voor één van die anderen ook een mooi en duidelijk te herkennen kenmerk
weten, misschien wil je dat dan in een volgende uitgave van Natuur Nabij delen met ons !

De Pimpelmees
door Ronald Hermeling, natuurgids i.o.
Een jaar geleden kreeg ik van mijn creatieve dochter
een vogelhuisje voor Vaderdag cadeau dat ze met
haar eigen inspiratie had beschilderd. Het resultaat
was prachtig en ik was natuurlijk blij verrast zoals dat
een echte vader betaamt. Aangezien de kleuren
nogal opvallend waren, verwachtte ik niet dit als echt
vogelhuisje te kunnen inzetten, maar hing het op ter
decoratie aan de muur van ons fietsenschuurtje.
Aangenaam verrast was ik, toen het huisje rond half
april regelmatig werd bezocht door een pimpelmee
spaartje..Snel hierna startte het koppeltje met het
bouwen van het nest. Als het nest af is begint het
vrouwtje met het leggen van de eitjes. Dat doet ze
met een ei per dag..Tijdens de broed wordt het
vrouwtje gevoerd door het mannetje. Na twee weken
komen de eitjes uit en zullen beide ouders de jongen
voeren. Het was onvoorstelbaar om te zien hoe druk
beide ouders waren met de verzorging van hun
kleintjes. Van zonsopgang tot zonsondergang waren
ze druk met het voeren van hun hongerig kroost. De
maaltijd bestond meestal uit verse groene rupsjes die
ze snel wisten te vinden in een nabijgelegen moeras
je. Om het nest schoon te houden wordt ook nog eens
de ontlasting van de jongen, dat in een speciaal zakje
zit verpakt door de ouders ver weggebracht.Na zo’n
17 dagen was het duidelijk dat het niet lang meer zou
duren voordat het grote moment zou aanbreken. .
Op de dag van uitvliegen moest ik helaas naar mijn
werk en kon het schouwspel niet bijwonen. Mijn zoon
was vrij van school en zat achter zijn laptop aan tafel
met een goed uitzicht op de tuin. Ik waarschuwde
hem dat de jongen vandaag wel eens konden gaan
uitvliegen en dat dit zijn kans was om het mee tmaken.
Eind van de middag terugkomend uit het werk was
het vertrouwde gekwetter in het vogelhuisje niet meer
hoorbaar, en alle jongen waren inderdaad uitgevlo
gen.Benieuwd naar wat mijn zoon allemaal gezien
had, ging ik direct navraag bij hem doen.Hij zat nog
steeds achter zijn laptop, druk met gamen en social
media. Toen ik hem vroeg wat hij had meegekregen
van het uitvliegen, kroop hij vanachter zijn scherm en
zei hij dat hij niets had gezien of gehoord.Jammer
kerel, gemiste kans.

Biggenkruid door Edward procee

vrolijk nestkastje pimpelmees

5

Het eerste jaar van de opleiding
tot Natuurgids is voorbij!
Door: Dorrit van den Boogaard, natuurgids i.o.
In het bitter koude eerste weekend van februari 2012,
startte de opleiding tot Natuurgids. Er lag een flink pak
sneeuw, de zon scheen en de temperatuur was ’s
ochtends -15 graden. Daardoor waren de toiletten
van de potstal van de Stoethoeve bevroren en had
den we ons allen als mumies ingepakt, maar dat
deerde ons niet! In dit weekend maakten we kennis
met elkaar, 30 cursisten en de docenten, de vereisten
van de opleiding en gingen we van start met het
lesprogramma. Van 25 tot 75 jaar, vrouwen en man
nen met geheel verschillende achtergronden en de
passie voor de natuur gemeenschappelijk: de oplei
ding begon.
Wat wordt er verwacht?
Om uiteindelijk het diploma te kunnen bemachtigen
wordt verwacht dat je merendeel van de lessen en
excursies volgt, dat je “groei in kennis” laat zien en
een project afrondt. Daarnaast is iedere cursist in een
groep van twee tot vier personen bezig in een speci
fiek natuurproject in het Eemland of regio De Bilt.
Martina Boom en ik zijn wekelijks te vinden in het
Jessurunbos bij Soestduinen, waarbij we het cultuur
historische verleden tot de ontwikkeling van de suc
cessie in het heden bestuderen. Het gebied is gesa
neerd en in 2011 terug gegeven aan de natuur. Op
het eerste oog lijkt het een beetje een saai gebied,
maar dat is zeker niet zo! We hebben hier een aantal
zeldzame planten en de zeldzame gele ringboleet
waargenomen, in de sneeuw sporen van allerlei
dieren gezien en er is een grote diversiteit aan bloei
ende planten. Wij willen hier publiekswandelingen
gaan geven, waarbij we ingaan op de pioniersplan
ten die hier groeien, de ontwikkeling van opslag ver
sus aanplant, de historie, de bodemontwikkeling en
hoe het gebied “gelezen” kan worden.
Toen ik aan de opleiding begon dacht ik dat ik aardig
wat wist van de natuur om me heen. Als ik nu zie wat
ik in een jaar geleerd heb, dan is dat veel! De oplei
ding is heel divers. Zo hebben we een les gehad over
sloten, plassen en meren en wat daarin voorkomt. Iets
“leren van papier” is natuurlijk heel anders dan het
“zien” en zo gingen we aansluitend op deze les naar
De Bilt, waar we met de laarzen aan een plas ingin
gen.
Vroege vogelwandeling
In de tweede helft van maart stonden we ’s ochtens
om zes uur in de bossen van Lage Vuursche voor een
vroege vogelwandeling en werden daar direct be
groet door een bosuil. Bij de Stulp liet een blauwborst
zich zien en horen! Voorafgaand aan de excursie
hadden we een les over vogels gehad, niet alleen
over herkenning, maar ook over het verenkleed, de
rui en het holle skelet waardoor vogels licht genoeg
zijn om te vliegen.
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Op een waterkoude zaterdag hebben we bij de
Westbroekse Zodden op het trilveen gestaan en de
zonnedauw bewonderd, terwijl de rietzangers zon
gen. En u begrijpt, dat we pas naar het trilveen gingen
nadat we op een dinsdagavond geleerd hadden hoe
het veen ontstaan is en het verschil tussen hoogveen
en laagveen.
Een landschap kan je op vele manieren bekijken. Eén
van de manieren is om naar de opbouw van de
bodem te kijken. Zo hebben we met behulp van
grondboringen gezien, geroken en geproefd hoe
divers de bodem van het Eemdal is(dikke, vette klei,
sterk ruikend), versus dat van het zand in de Soester
Duinen en de omringende bossen (met een in- en
uitspoellaag, de podzol). Bij een excursie naar land
goed Beerschoten bij De Bilt hebben we de theorie
van “Leesbaar Landschap” gebruikt. Je kunt naar een
landschap kijken via de historische elementen, de
verticale (bodem), de horizontale (hoogteverschillen,
beplanting) en seizoenskenmerken.
Steenmarter
De boswachter van Staatsbosbeheer heeft ons mee
genomen in een uitgebreide lezing over marterachti
gen en enkelhoevigen. In de binnenstad van Amers
foort is de steenmarter gesignaleerd. Daar zat hij
lekker te knagen onder de motorkap van een Toyota!
In de leidingen van dit automerk wordt visolie gebruikt
en dat is een heerlijk hapje voor de steenmarter. Het
is sowieso grappig om te zien hoeveel dieren in de
natuur gebruik maken van elkaars holen. De boom
marter heeft een voorkeur voor het nest van de
zwarte specht en dan het liefst in de oude beuken
bossen. De havik en sperwer ruilen graag van nest en
de koekoek legt gewoon zijn ei in het nest van een
ander. De vos neemt soms tijdelijk zijn intrek in de
burcht van een dassenfamilie, totdat de das er ge
noeg van heeft en de vos verdrijft.
We hebben een avond gehad over bijen, wespen,
hommels en zweefvliegen (die veel mensen verwar
ren met een stekende bij, maar die het niet op men
senbloed voorzien heeft). De holen in de grond (ik
heb altijd gedacht dat een gaatje met zand erom
heen bij het pad naar de voordeur van een mier was,
maar nee, het is van een bij!), in voegen, gaatjes,
kieren. Hoe maak je een bijenhotel en hoe lok je meer
bijen naar je tuin?De wilde bij is een solitaire bij, terwijl
de hommel en de honingbij juist sociaal zijn. Wil een
bij kunnen overleven dan moeten de woonplaats en
voedselplaats tegelijk aanwezig zijn. En dit kan voor
de wilde bij, die voorkeur heeft voor paardebloemen
en verwilderde bermen/graslanden, een probleem
zijn. De honingbij heeft hier veel minder last van.
Natuurlijk tuinieren
Sinds ik bij het IVN ben besteed ik veel minder tijd aan
tuinieren, omdat ik het belang van natuurlijk tuinieren
geleerd heb: zo min mogelijk ingrijpen! Bijen die ge
dijen bij wilde bloemen en paardestoelen, vlinders die
brandnetels opzoeken, allerlei beestjes die dood hout
en blaadjes nodig om nesten te maken. Niet schoffe

len in de perken maar onkruid dat echt weg moet
rechtstreeks uittrekken zodat je de schimmels in de
bodem niet verstoort. Regenwormen hebben blaad
jes nodig op het gras, zodat ze de grond loswoelen
en de vogels komen weer op de regenwormen af. De
asla van de open haard kieper ik niet meer over de
perken, want dat verstoort het natuurlijk evenwicht te
veel. En na een les en excursie rondom paddestoelen,
blijkt mijn tuin veel meer soorten paddestoelen te
hebben dan ik ooit gezien had.
Kortom: het opleidingsprogramma is een serieus
programma dat iedere week behoorlijk wat uren aan
tijd vraagt, maar veel diverse en leuke kennis oplevert.
In het bovenstaande heb ik nog niet verteld over de
lessen over de natuurlijke kringloop en al die andere
zaken die aan de orde gekomen zijn. Ik hoop echter
dat ik een indruk gegeven heb van wat de opleiding
omvat. Een wandeling buiten is voor mij niet meer
hetzelfde sinds een jaar. Ik hoor, zie en weet veel meer.
Het afgelopen jaar zijn wij allemaal begonnen met
meerdere snuffelstages te lopen bij de IVN werkgroe
pen, omdat we uiteindelijk hierin actief gaan worden.
Het is een leuke manier om te zien welke werkgroep
het meeste aanspreekt. In de toekomst zult u ons nog
vaker tegen komen !

kennismakingsweekend in de Potstal door Alma Dijkgraaf

lekker soppen in het trilveen door Alma Dijkgraaf

buizerd in de polder door Peter van der Wijst

foto Alma Dijkgraaf
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Het ringen van een buizerd.
door Arnold nagel, natuurgids i.o.
In maart 2013 is op het defensieterrein De Vlasakkers
een buizerd gevonden die zeer verzwakt was.
Deze buizerd is door Martine van der Kaa opgehaald
en naar het vogelopvangcentrum in Soest gebracht.
Na een verblijf van ongeveer 4 weken was de vogel
weer goed aangesterkt en gereed om weer uitgezet
te worden op de Vlasakkers.Buizerds zijn veel voorko
mende middelgrote tot grote roofvogels en komen in
een groot gedeelte van Europa voor. De laatste jaren
gaat het goed met de buizerd. Sinds de jaren 60 is de
populatie verdrievoudigd. Dit komt o.a. door het
verminderde gebruik van insecticiden. Hierdoor zijn
er meer muizen (belangrijk prooidier) en komt er veel
minder gif in het vogellichaam.Buizerds vliegen vaak
boven bossen en heide op zoek naar prooidieren
(muizen, mollen, konijnen, insecten, aas, etc.), ze
maken een paar slagen en zweven verder. Op warme
dagen maken ze dankbaar gebruik van de thermiek
in de lucht. Vaak maken ze een klagend miauw-ge
luid. De vliegende buizerd is te herkennen aan lange
en brede vleugels en aan de relatief korte, breed
gespreide staart. De kleur van de buizerd loopt uiteen
van donker bruin tot exemplaren met een bijna witte
onderkant. De bovenkant is effen, op de onderkant
zitten dwarsbanden, die wel de burgemeesterketting
worden genoemd.
Onze buizerd bleek een jong vrouwtje te zijn, waar
schijnlijk van vorig jaar. Een jong is te herkennen aan
de maanvormige tekening aan de uiteinden van de
veren (zie foto’s). Vrouwtjes zijn groter dande manne
tjes.Goed zichtbaar is de rand aan de veren en na
tuurlijk de prachtige kop met de opvallende gele
snavel met zwarte punt.

Voor het uitzetten worden een aantal gegevens van de vogel
vastgelegd. Hier wordt de vleugel goed bekeken en opgemeten.

Als een nest met jongen van de buizerd bekend is,
worden die jongen geringd. De jongen worden ge
wogen en opgemeten. Deze gegevens (ringnummer,
vogelsoort, ringdatum, ringplaats, gewicht, grootte,
etc) worden centraal bewaard. Als een vogel wordt
gevonden met een ring kan men dus terugvinden
waar hij vandaan kwam, etc.Deze buizerd was nog
niet geringd en dus een onbekende. Dit was dus een
mooie gelegenheid om de vogel op te meten, te
wegen en te ringen.
Aan de hand van de foto’s een kort verslag van het
ringen en weer uitzetten van de buizerd.

De ring wordt met een tang om de klauw gebogen. Geen simpele
klus. Hier zijn meerdere handen
voor nodig om de buizerd in bedwang te houden en te voorkomen
dat iemand gewond raakt.
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Aangekomen op De Vlasakkers wordt de buizerd weer losgelaten.

Het gewicht van de vogel wordt vastgesteld. Toen zij gevonden
werd woog ze 745 gram en ruim 1200 gram na het verblijf op de
vogelopvang.

Even bijkomen van alle belevenissen. Hierna vloog de vogel haar
vrijheid tegemoet.

Om te kunnen wegen wordt de buizerd in een sloop gedaan, dit
voorkomt ook veel stress bij de vogel en de degene die ringt.
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NME centrum de Groene Inval,
Baarn
door Piet Korver
Diversen bestuur stichting nmc Baarn
Het Europese project : The Garden – A place for Life
long Learning is succesvol afgesloten. De Europese
samenwerking heeft ons een schat aan informatie
opgeleverd, waaronder de mogelijkheden voor tui
nieren voor mensen met een beperking. Op dit mo
ment zijn wij in overleg met diverse instanties en per
sonen gestart met een pilot. De GPS wandelingen zijn
zo goed als gereed (voor de jeugd van Baarn, het
aanbod gaat via de scholen). Het zoeken naar de
juiste locaties en het programmeren vraagt nog enige
tijd maar we gaan er in het najaar mee aan de slag.
Het bestuur is er waarschijnlijk in geslaagd een nieuw
bestuurslid aan te trekken. Wij zullen ons bij de defini
tieve toetreding beraden op het verdelen van de
functies.
De Groene Soos begint een begrip te worden, de
deelnemers zijn zeer enthousiast en de groep is
groeiende
Begin dit jaar hadden wij overleg met het LEU ( Land
goed Erfgoed Utrecht) Zij ontwikkelden
lesmateriaal voor de eerste klassen van het voortgezet
onderwijs. Wij mogen deze lessen kosteloos overne
men en gaan bezien hoe wij dat kunnen gaan inpas
sen in onze activiteiten.
Activiteiten voor mensen met een beperking
Als stageopdracht voor haar gidsencursus van het
IVN koos Bep Brander een project om activiteiten te
ontplooien voor mensen met een beperking. In sa
menwerking met De Groene Inval werd een program
ma hiervoor opgezet. Om ook mensen met een licha
melijke beperking te kunnen laten tuinieren werden
twee mobiele verhoogde bakken gemaakt. Hierdoor
kunnen ook mensen in een rolstoel werken in hun “
verhoogde tuintje”. Naast het werken in het tuintje
gingen de deelnemers ook op een ontdekkingtocht
in de NatuurTuin Baarn.
Polder-doe-project
Het polderproject vond dit jaar plaats op 18 en 20 juli
op het terrein van Natuurmonumenten nabij het
Ocrieteiland. Vier groepen ontdekten op vijf uitgezet
te posten al het moois wat de polder te bieden heeft.
Veel waterdiertjes werden gevonden en een aardig
assortiment weidevogels werd gevonden zoals o.a.
bergeenden met jongen, canadese ganzen met
jongen, grauwe ganzen, scholekster, kievit, tureluur
en knobbelzwaan. Het weer was geweldig en de
kinderen genoten volop en waren apetrots op alles
wat zij ontdekten.
Energieloket
Bij het energieloket, dat op 12 januari werd geopend
kwamen al veel mensen voor informatie over het
aanbrengen van zonnepanelen, isolatie, energiebe
sparing en andere vragen over energie en duurzaam
heid. Er zullen rond dit thema dit jaar meerdere acti
viteiten plaatsvinden.
Het Energieloket is een samenwerkingsproject van De
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Groene Inval en de gemeente Baarn.
Floraliatentoonstelling
Op het moment dat deze Natuur-Nabij uitkomt heb
ben we de tentoonstelling al achter de rug. Alle kin
deren uit de groepen zes deden weer mee met dit
project waarbij ze twee stekplantjes moesten opkwe
ken. In mei werd er bij alle groepen een plantenles
gegeven.
Van het resultaat van dit op kweekproject werd op 5
juli een tentoonstelling ingericht. De mooiste planten
werden beloond met een prijs. Wethouder J. Bae
rends reikte de prijzen uit.
Ook konden de kinderen een leuke foto in leveren met
als thema “Ik en mijn plant”. Ook hier waren prijzen
mee te verdienen.
Ook op vrijdagavond 5 juli waren de schooltuinen
open en konden de schooltuinders op hun tuintje
werken en konden familie en vrienden kijken wat zij
de laatste maanden hebben uitgevoerd.
Boerderijproject
Ook dit jaar waren er weer twee scholen die zich
opgegeven hadden voor een bezoek aan een Boer
derij. In het najaar was de boerderij van Huurdeman
de plaats waar het gebeurde. In juli werd er een be
zoek gebracht aan de boerderij Seldenrijk.
De kinderen amuseerden zich uitstekend en steken
dan al spelende wat op van het leven op de boerde
rij. Eén van de opdrachten was ”vogels kijken in de
polder” Nieuw dit jaar is Kees Steenman die veel over
vogels kon vertellen. Samen met Truus Brouwer (ook
een verwoed vogelaarster), konden zij de jeugd veel
vogels laten zien.

Posten bij de Dassenburcht
door Berry Beersen, natuurgids i.o.
Het is 19:15 als ik aankom bij de recreatieterrein de
Bergjes tegenover de Paltz. Met 22 graden is het
vandaag een heerlijke dag En dat is te merken: de
parkeerplaats is gezellig druk met vooral barbecueën
de allochtonen. Ik heb hier afgesproken met Arnold
Nagel. En wij komen niet voor een BBQ. Wij gaan
namelijk vanavond bij de dassenburcht posten, en
hopen om dassen in levende lijve te kunnen zien. We
hebben begrepen dat we vandaag door het warme
voorjaarsweer een goede kans maken!
Aan onze voorbereiding zal het in ieder geval niet
liggen. Vanochtend was ik al even bij de dassen
burcht om de windrichting te meten en een lig plek
en aanlooproute te bepalen. Nu lopen Arnold en ik
in gecamoufleerde (warme) kleding, met picknick
kleed, deken, verrekijker en een flinke dosis enthousi
asme en verwachting naar de burcht. Als we in de
buurt komen, spreken we af om vanaf nu zo stil mo
gelijk te zijn en slechts nog te communiceren met
handsignalen. De vlam van mijn aansteker geeft aan
dat er geen zuchtje wind staat. Prima. We sluipen
geruisloos naar de lig plek, wat niet meevalt in een
bos vol dorre takken en bladeren.
Om 19:35 uur liggen we naast elkaar op een deken
onder een spar. Arnold op z’n buik turend door een
verrekijker en ik op m’n rug, met een klein luchtkus
sentje onder m’n hoofd. Wel een beetje raar om zo
samen op een kleed te liggen met de stilte om ons
heen. Maar het went snel. En voordat we het ons
beseffen komt het bos tot leven. Een overdaad aan
geuren en geluiden komen ons tegemoet. Zo ruiken
we de klammige ondergrond en sparrennaalden, en
strijden de merels om de mooiste klanken.
De setting heeft een enorme rustgevende uitwerking
op mij. Zozeer dat binnen enkele minuten een ver
drongen vermoeidheid zich aandringt. M’n oogleden
worden steeds zwaarder. Langzaam zak ik weg. Maar
dan …. plotseling word ik onophoudelijk in mijn zij
gepord door Arnold. Het is 19:47 uur. Ik open mijn
ogen zie een flinke das voor me. Wow, ik ben klaar
wakker! En hij komt nog onze kant op ook. De das
heeft behoorlijk de pas erin. Eerst lijkt hij langs ons
heen te willen lopen, maar verandert dan van koers
en stormt recht op ons af. Arnold en ik kijken hem
sprakeloos en vol verwondering aan. Als de das ons
tot ongeveer 10 meter afstand is genaderd, stopt hij
abrupt, keert om en schiet pijlsnel huiswaarts, om in
de eerste de beste pijp te verdwijnen.

…. We blijven rustig liggen.
Een klein uur later – om 20:42 uur om precies te zijn –
komt de das weer tevoorschijn. Of misschien is het wel
een ander, wie zal het zeggen. Hij loopt in de verte
achter de burcht langs. Kort daarop duikt hij opnieuw
op en we krijgen dit keer de das voor een wat lange
re tijd te zien. Hij heeft de vaart er flink inzitten. Met de
neus plat op de grond holt hij tussen de bomen door.
Ook al kunnen we hem goed observeren, toch komt
hij jammer genoeg niet zo dichtbij als de eerste keer.
De das loopt op ruime afstand langs ons heen en
maakt daarna een omtrekkende beweging waarna
hij uit het zicht verdwijnt het dichte naaldbos in.
Het is tegen zonsondergang als om 21:05 uur een
grote volwassen vos uit het niets tevoorschijn komt.
De vos loopt rustig zigzaggend van boom tot boom
op zoek naar een lekker hapje. Ook hij komt heel
dichtbij, tot minder dan 10 meter afstand. Tot hij ons
ziet. De vos draait zich om en verdwijnt, zonder dat hij
enige haast lijkt te hebben.
Wat een geslaagde avond. We zouden nog wel uren
kunnen blijven liggen, genietend van de omringende
natuur. Maar het wordt nu snel donker. Hoogste tijd
om ons kamp op te breken en huiswaarts te keren.
Met een grote grijns op onze gezichten verlaten Ar
nold en ik geruisloos de dassenburcht.
PS: De dassenburcht wordt bewoond door in ieder
geval een volwassen mannetje en vrouwtje. Dit jaar
zijn er drie jongen geboren die wij op cameravallen
hebben weten vast te leggen.

overleg met Arnold

Wat een prachtige directe en persoonlijke ervaring.
Onvergetelijk. Arnold en ik kijken elkaar vol blijdschap
aan! Dit smaakt naar meer. Maar we beseffen dat de
das ons waarschijnlijk geroken heeft en we hem
vanavond wellicht niet meer te zien krijgen. En toch
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De groene schakel, een uitdaging voor IVN ?
door Henk van Tongeren
In Baarn ben ik indertijd betrokken geraakt door Corry Kamphorst, bij de vele knelpunten die zich voordoen
bij het veilig stellen van voldoende natuurverbinding tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.
Een Groene Schakel tussen deze twee natuurgebiden is zeer gewenst, maar complex.Dze schakel wordt
gevormd tussen de Zuiderheide en Laarder Wasmeer en tussen de Westerheide in het Noorden en de
Vuursche bossen in het zuiden.Een wel héel bescheiden groene verbinding. (zie de studie hierover van het
ing. bureau DHV)
De Vuursche bossen worden begernsd door de A1 en de A27 en doorsneden door de spoorlijn AmsterdamAmersfoort. alsmede drukke provincil wegen.
Bedreigingen
In dit gebiede liggen naast de bestaande drukke infrastructuur plannen voor:
*verbredering A1 en de A27 (directe invloed op faunapassages)
*nieuwbouw op het terrein van Sherpa en Amerpoort (verstandelijk gahendicaptenzorg)
*ambitieuze plannen op het terrein van het Bomencentrum
*plan voor een pannekoekenboerderij op de grens met Kasteel Groeneveld
*bouw van een wellnesscentrum aan de Oud-eemnesserweg
* realisering commercieel klimbos bij oude theehuis Lage Vuursche
*nieuwbouw ziekenhuis Hilversum
Al met al een opeenstapeling van te verwachten economische activiteieten., die grote invloed op de ruim
telijke ontwikkeling zullen hebben.. Het spreekt voor zich dat natuur, milieu en landschap daarbij nadrukkelijk
aandacht behoeven.
Bij alle overleg dat door verschillende partijen moet worden gevoerd om compromissen te bereiken is het
zaak om alert te blijven op aandacht voor het natuuraspect !
Uitdaging voor IVN Eemland
Kunnen wij als als IVN afdeling inhoudelijk meedenken in deze belangrijke discussie over het veilig stellen van
deze groene schakel? Er zit immers veel kennis in de vele IVN werkgroepen !
Graag zou ik een voorstel willen doen voor de vorming van een werkgroep natuurbeleid, die zich gevraagd
en ongevraagd inzet in het meedeneken in de planvorming. Het ligt voor de hand om over bovengenoemde
vraagstukken contact te zoeken met IVN 't Gooi om elkaar te versterken.
Is uw belangstelling gewekt, wilt u graag meedenken over de groene schakel? Neem dan contact met mij op:
Henk van Tongeren
hendrikvantongeren@gmail.com/ 035-5420397, 0615082195
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering IVN Eemland,16 april 2013
1. Opening en mededelingen
Afmeldingen: Raymond ter Bogt, Peter van der Wijst
Aanwezig 21 leden
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 april 2012
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. Wel een verzoek het verslag voorafgaande aan ver
gadering op te sturen, samen met de uitnodiging.
3. Jaarverslagen
Geen opmerkingen of vragen. Tony Gaillard geeft toelichting op paragraaf over het Landelijk Bestuur (LB).
Uit verslagen van de Landelijke Raad en uit de discussie met de voorzitter tijdens het Regio-overleg blijkt dat
het LB een andere koers vaart en serieus met de wensen van de afdelingen rekening wil houden. Alvorens
met nieuwe voorstellen (o.a. ledenbeleid) te komen, wil het LB eerst de dialoog met de afdelingen afronden.
We hebben er het volste vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
4. Financieel Verslag 2012
Henk Jan geeft een toelichting op het financiële verslag.
Kascommissie: Jos van den Eynden en Roel van Wijk hebben het verslag goedgekeurd. Jos is zeer te spreken
over de helderheid en transparantie. Hierna volgt decharge van de penningmeester.
¬Dick Nagelhout en Roel van Wijk nemen zitting in de kascommissie.
5. Begroting en Jaarplan 2013
Henk-Jan geeft een toelichting op de begroting van 2013.
We zijn nog steeds een financieel gezonde vereniging!
Iedereen is het ermee eens om de tarieven voor het lidmaatschap in 2013 gelijk te houden aan die van vorig
jaar.
6. Bestuurssamenstelling
Zowel de penningmeester Henk-Jan Strang als Algemeen Lid, Raymond ter Bogt treden af. Het bestuur is er
niet in geslaagd een kandidaat te vinden voor de functie van penningmeester. De voorzitter deelt mee dat
hij noodgedwongen deze functie tijdelijk zal waarnemen, maar roept een ieder op kandidaten voor deze
functie te vinden.
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.
Martine vertelt waarom ze in het bestuur is gegaan en wat haar plannen zijn.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Na een korte pauze houdt David Henneveld (meteoroloog bij Weather Nemws in Soest) een interessante en
geanimeerde lezing over “Het weer”.

Van het bestuur
Bij het aantreden van het nieuwe bestuur hebben de taken opnieuw bekeken en verdeeld over het nieuwe
driemanschap. Carla doet behalve het secretariaat, de redactie van NatuurNabij. Tony richt zich voor al op
de externe betrekkingen, zoals het overleg met de andere afdelingen en de relatie met het Landelijk Bestuur
en het Utrechtse Consulentschap. Daarnaast heeft hij het penningmeesterschap van Henk-Jan overgeno
men. Martine heeft de ledenadministratie overgenomen, maar richt zich vooral op de interne relaties, zoals
de relatie met de coördinatoren en de samenwerking tussen werkgroepen en activiteiten die niet buiten de
bestaande werkgroepen vallen. Zo heeft ze onlangs een workshop georganiseerd over het gebruik van GPS,
Apps en QRs voor bijvoorbeeld wandelingen en natuurpaden.
Om gemakkelijker toegankelijk te zijn voor mensen, zowel binnen als buiten onze vereniging, die een vraag
hebben, is een apart email adres gemaakt: info@ivn-eemland.nl. Vragen die daar binnenkomen zullen snel
worden beantwoord of doorgespeeld naar de werkgroep of persoon die de vraag kan beantwoorden.
Verder zijn er visitekaartjes gedrukt, die Martine en Violet hebben ontworpen en gebruikt kunnen bij publieks
activiteiten.
Onlangs is Tony naar de Landelijke Raad geweest; een vergadering waar de vertegenwoordigers van de
regio’s overleggen met het Landelijke bestuur. Er waren veel interessante presentaties van gidsen en een
stimulerende discussie over allerlei nieuwe ontwikkelingen. Hoewel, er veel vertrouwen in de kwaliteit van het
Landelijk Bestuur zijn er grote verschillen in visie en dus in plannen en maatregelen, met name op het gebied
van het ledenbeleid. Om onze standpunten duidelijk te maken zullen we van de zomer een Memo naar het
Landelijk Bestuur zenden. Pas in het najaar zullen de uiteindelijk voorstellen op tafel komen en zal duidelijk
worden hoe deze onenigheid wordt opgelost.
Ik wens al onze leden een mooie zomer en veel plezier in onze mooie Eemlandse natuur.Intussen hebben we
een drukke zomer met allerlei groene activiteiten, die te vinden zijn op onze website en in de agenda op
pagina 3.
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Gedachten van zomaar een
Natuurgids
Door Niek Poort, 33 jaar natuurgids IVN
Waarom ben ik destijds gids geworden?
Op de eerste plaats kwam en kom ik vanaf mijn jeugd
graag fietsend of struinend in allerlei mooie gebieden.
Niet alleen vanwege de rust, het bekijken en genieten
van de flora en fauna; ik kan me daar ook verwonde
ren, soms wat filosoferen, afstand nemen. Bovendien:
onze directe omgeving zorgt er voor dat er altijd wel
iets te “beleven” is. Kortom, ik voel me daar prettig .
Dat gun je iedereen. Heel veel mensen zullen dat zo
wel ervaren. Daar hoef je geen gids voor te worden.
Toch ben ik om bovenstaande redenen en om meer
over die natuur te weten te komen in 1980 lid gewor
den van het IVN. Destijds nog als jonkie bij mensen
als Leo Dammers, Walter Klein e.a.
Maar, waarom ben ik gids gebleven? Natuurlijk ook
nog steeds vanwege mijn plezier en interesse in de
natuur.
Er zijn voor mij in de loop van de tijd echter nog rede
nen bijgekomen. Enkele punten daaruit.
De grote verscheidenheid aan landschappen in onze
kleine provincie (op fietsafstand !) is in mijn ogen een
grote waarde, al is die helaas niet altijd in geld uit te
drukken. Er wordt echter steeds meer van het land
schap afgehaald, door grote wegen doorsneden of
op een andere wijze “verziekt”. Het lijkt wel of alles
moet wijken voor de euro. Bovendien kun je, als je al
wat langer meeloopt, ook verder terug kijken. Dan
kom ik bijv. langs een watertje waar vroeger kamsa
lamanders waren. Nu zit er amper nog leven in. De
soortenrijkdom en de biodiversiteit in brede zin gaat
achteruit. Natuurbescherming is harder nodig dan
ooit!
Gelukkig valt er nog steeds veel te genieten
Door mijn werk heb ik gemerkt dat steeds minder
kinderen in de natuur komen. Maar zijn ze er eenmaal,
dan blijken ze het bijna allemaal naar hun zin te
hebben, erg betrokken te zijn. Ze onder- vinden dat
er nog een andere interessante wereld is, buiten die
van het beeldscherm. De jeugd weer de natuur in
krijgen is nu een speerpunt van het landelijke IVN. Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst. In onze verspillings
maatschappij is een ander, meer duurzaam geluid
hard nodig. Veel van onze consumptiedrift gaat ten
koste van de natuur dichtbij en ver weg. Duurzaam
heid wordt tegenwoordig ook sterk door het IVN be
nadrukt.
Last but not least: het plezier in het samen wandelen,
de voorbereiding daarvan en de kennis van de col
lega-gidsen die we bij elkaar opdoen.
Als je de natuur en je omgeving zo belangrijk vindt
voel je vanzelf ook een soort verantwoordelijkheid om
mee te helpen die natuur zo goed mogelijk te be
schermen.
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ZIEN, INZIEN en ONTZIEN
Dat kun je bijv. doen door te protesteren tegen aan
tastingen. Zelf voel ik meer voor het (moderne)
standpunt van het IVN, dat je de natuur het best kunt
beschermen door mensen mooie plekken te laten
ZIEN. Wandel met een groep een mooi gebied in en
laat zien. Vertel vervolgens over de oorzaken, verban
den en interessante zaken. Laat op deze manier IN
ZIEN. Zo raken mensen betrokken, zodat de kans
groter wordt dat men de natuur gaat ONTZIEN. Met
deze zienswijze is het op ons eigen, kleine, bescheiden
niveau mogelijk een aandeel te leveren in het denken
van mensen over het belang van de natuur. Men is
er dan misschien niet altijd meer zo vanzelfsprekend
voor om bijv. een rondweg aan te leggen; pakt eens
wat vaker de fiets, enz.
Toch is het, samen met de wandelaars, genieten van
een mooie tocht mijn eerste motivatie.
Het overbrengen van kennis en inzicht is daarbij mooi
meegenomen. Het zich verwonderen over hoe knap
de natuur in elkaar zit en het zich ermee verbonden
voelen (wat eigenlijk al van nature in de meeste
mensen zit) is zeker zo belangrijk.
Ik hoop nog lang gids te kunnen zijn!

Niek Poort als gids aan het werk

De uil en de koekoek

Slootvissen

door Thelma van den Brink, natuurgids i.o.

door Martina Boom,natuurgids i.o.

De uil zat in de olmen
Bij t vallen van de nacht
En achter gindse heuvels
Daar riep de koekoek zacht
Koekoek koekoek
Toen ik ergens in mei na het avondeten, voor de tent
zat te genieten van het uitzicht, vloog er iets de uiter
ste hoek van mijn gezichtsveld binnen. Langzaam
draaide ik mijn hoofd en moest even zoeken voor ik
herkende wat ik zag: een steenuiltje op de olm. Hoe
stil ik ook was, de uil vertrok zonder gedag te zeggen.
Op jacht naar de muizen die in het veld verstoppertje
speelden.
Een klein jaar eerder, tijdens de wandeling over het
Bert Bospad, samen met mijn medecursisten van de
IVN natuurgidsen-opleiding, hoorde ik een koekoek,
in de verte. Geen heuvels in de buurt natuurlijk maar
toch het geluid van een koekoek.
Het was lang daarvoor dat ik voor het eerst een koe
koek zag. Op het muurtje tussen onze lagere school
en de tuin van de koster, zat een grote bruine vogel
te bedelen bij een klein ander vogeltje. Onze leraar,
meester Slager van klas 4, vertelde over het koekoeks
jong en zijn hardwerkende adoptie-ouders. En zo kan
een geluid je ineens ruim 40 jaar terug in de tijd
plaatsen.
Bij het voorbereiden van mijn 5-minutenpraatje welke
over uilen moest gaan, combineerde ik deze twee
herinneringen. Het steenuiltje was tenslotte het enige
uiltje wat ik zomaar zelf had gezien. De Amersfoortse
uilen telden voor mij niet mee, die zaten immers
achter tralies.
En bij het opzoeken van wetenswaardigheden die
verder gingen dan het gewicht, de nominatie op de
rode-lijst of hoeveel botjes er in een braakbal zitten,
hoorde ik in gedachte het kinderliedje over de uil en
de olmen. Die uil zou dan wel eens een steenuil ge
weest kunnen zijn, want bij t vallen van de nacht is
praktisch overdag. En de steenuil is enig in zijn soort
als dagjager.
En hoewel ik dus beide vogels uit het liedje ooit in mijn
leven gezien en gehoord heb, is dat nooit samenge
vallen op een en het zelfde moment in tijd of ruimte.
Dus als ik de koekoek hoor, sluit ik mijn ogen en
combineer zelf tijd, ruimte en emotie.

Door de opleiding tot natuurgids ben ik gaan sloot
vissen. Eerst met de scholenwerkgroep. Een bijzonder
leuke ervaring die ik graag wil delen. De groep bege
leiders gaat vooraf zelf vissen. Dat was zeer leerzaam
voor mij, want ik wist er niets vanaf. Wat je allemaal
niet tegen komt in een sloot. Natuurlijk kikkerdril,
donderkopjes en kikkervisjes in verschillende stadia.
Maar ook kleine salamandertjes, allerlei torretjes tot
de grote spinnende watertor aan toe. Dit is de groot
ste watertor van Nederland,. Hij dankt zijn naam aan
het spinsel wat hij om de eieren maakt. En waterschor
pioenen, bloedzuigers en nog veel meer. Op de dag
dat de scholen komen, wordt eerst alles klaar gezet
en dan komen de kinderen. Het liefst gaan ze meteen
aan de slag. Op school hebben ze al les gehad over
water, waterkwaliteit en het leven in en om sloot en
plas. En nu dan echt vissen. Ze zijn zeer enthousiast
over wat ze allemaal aantreffen.
“O, die groep heeft een wat groter stekelbaarsje” En
weg zijn ze weer op zoek naar weer wat nieuws. Met
hun handen in de modder, heerlijk. De tijd is te kort,
maar alle emmers en bakjes moeten weer worden
geleegd, terug in het milieu waar het vandaan komt
.In de opleiding volgde de theorie, die we grotendeels
zelf op konden zoeken en toen ook naar het water,
nu een plas. Ieder groepje deed of ze les gaven aan
schoolkinderen over een klein onderdeel van het
slootgebeuren. Erg veel verschil in reactie tussen
schoolkinderen en ons volwassenen was niet te
merken. Er werd ook gejuicht en met veel enthousias
me gevist. Het scheelde geen haar of er was iemand
in het water gevallen .Mijn enthousiasme was gewekt
en deze zomer kon je me vaak aan het water vinden
met dan weer die en dan weer andere kleinkinderen.
Dan hadden we alle tijd en deden we er uren over
om te vissen en alles te bestuderen met vergrootglas
en loep.
Kokerjuffers, zoetwaterschelpen, poelslakken en
posthoornslakken en nog veel meer. Ze willen volgend
jaar weer!
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