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IVN Eemland
Voorwoord
De regen gutst naar beneden, het is volop herfst op deze
13e oktober. De nieuwe column van George Knottnerus
heeft dan ook een bijpassende titel 'Watervalletje''. Schrijver
en natuurliefhebber George zal ons blad de komende tijd
weer opsieren met een eigen column, zoals hij voorheen
ook regelmatig deed. In deze editie treft u ook de laatste
verslagen van de natuurgidsen die op 30 november hun
opleiding hopen af te ronden.Met hun vele interessante
bijdragen hebben ze Natuur Nabij het afgelopen jaar nog
een stukje mooier gemaakt.Ik wens u weer veel leesplezier !
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Carla Franssen

Wandelen in een donker bos
Op zaterdag 26 oktober 2013 wordt weer het lande
lijke evenement De Nacht van de Nacht gehouden.
Het is de bedoeling om aandacht te vragen voor de
schoonheid èn de functie van de duisternis, die steeds
meer onder druk staat door de alsmaar toenemende
verlichting. Tijdens de Nacht van de Nacht worden in
heel Nederland ‘duistere activiteiten’ georganiseerd.
Ervaar het donker met al je zintuigen. Zullen de
nachtvlinders afkomen op het geheimzinnige smeer
seltje op de bomen en laten de sterren zich bekijken
door de telescopen?
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is zeer ge
schikt voor kinderen mits onder begeleiding van een
volwassene.
Het terrein is niet geschikt voor rolstoelen en honden
kunnen niet mee.
Zaterdag 26 oktober start: 19.30 - 20.30 uur
Locatie en startplaats: Soest, exacte locatie en start
plaats worden na aanmelding bekend gemaakt
Aanmelding verplicht!
Per e-mail naar::
nachtvdnacht2013.ivneemland@gmail.com met
vermelding van naam, aantal deelnemers en aantal
kinderen die deelnemen
Informatie: bovenstaand e-mailadres en Martine van
der Kaa 035-6011652.
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 oktober 2013 en er is

COLOFON
Natuur Nabij
Kwartaalblad IVN Eemland
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
www.ivn-eemland.nl
natuurnabij@ivn-eemland.nl
Uiterlijke inzenddatum winter editie:30-12-2013
Secretariaat IVN Eemland
Ereprijsstraat 88
3765 AL Soest
secretaris@ivn-eemland.nl
Contributie/donatie
Tarief 2013
Leden €19,00
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Van het Bestuur

Natuurwerkdag in Soesterveen

Zoals zo langzamerhand algemeen bekend is, gaat
de Kwekerij verdwijnen per 1 januari 2014. De NMEactiviteiten verhuizen naar kinderboerderij De Veen
weide achter de bibliotheek in Soest (www.Stichting
balans.nl/balans/kinderboerderij). Dit betekent dat
ook wij naar een andere locatie zullen moeten uitkij
ken. In een gesprek dat wij hadden met Barbara
Hiestand (Adjunct-directeur) en Simone van Dongen
(NME-medewerker), heeft de Stichting Balans ons
faciliteiten in de Veenweide aangeboden om te ver
gaderen en om materialen en documentatie op te
slaan. Wij als bestuur zullen graag ingaan op dit
aanbod. Balans verwacht dat de samenwerking
tussen Veenweide en onze vereniging daarmee in
tensiever en productiever wordt, met name op het
gebied van jeugdactiviteiten. Op verschillende ma
nieren wordt er al samengewerkt, o.a. NME bij basis
schoolleerlingen, ophangen nest- en insectenkastjes,
nachtvlinderen en creëren van broedgelegenheid
voor ijsvogels. Wij zien in deze samenwerking veel
nieuwe kansen en mogelijkheden; bijvoorbeeld het
opzetten en inrichten van een heemtuin, educatie
tijdens naschoolse opvang, exposities en een groen
markt (zie ook hieronder). Verder zou je kunnen
denken aan het gezamenlijk organiseren van pu
blieksactiviteiten en het werven van vrijwilligers.

Op zaterdag 2 november is de landelijke natuurwerk
dag. In heel Nederland zetten particulieren en bedrij
ven zich in voor de natuur. In het Soesterveen worden
op deze dag jonge boompjes uitgestoken, omdat het
natte heidegebied nu aan het dichtgroeien is. Door
het open te maken, help je mee dit laatste hoogveen
restant in de regio te behouden.
Het is alleen mogelijk dit werk handmatig uit te voeren,
machines zijn te zwaar voor het kwetsbare gebied. En
je hebt meteen de unieke kans om dit bijzondere
gebied te zien. Normaal is het niet toegankelijk voor
publiek.
Vandaar dat Natuurmonumenten zoveel mogelijk
mensen (maximaal 40) vraagt op deze dag mee te
helpen. Er wordt op zaterdag 2 november gewerkt
van 10 – 15 uur. Als je mee wilt doen, denk dan wel
aan stevige kleding en goed schoeisel. Het terrein is
namelijk drassig. Voor koffie en thee wordt gezorgd,
tussen de middag is er ook een lekkere kop soep. Wel
graag zelf brood meenemen voor de lunch.
Je kunt je aanmelden via: www.natuurwerkdag.nl

Lustrum
Het bestuur is zich aan het beraden wat te doen bij
ons lustrum volgend jaar. Wij denken vooral aan een
aantal evenementen die we altijd al doen, maar nu
uitgebreider of met een bijzonder tintje. Reeds vroe
gen we de coördinatoren van de werkgroepen om
suggesties. Genoemd werden o.a. het feestelijk
openen van 4 nieuwe of vernieuwde natuurpaden,
een bijzondere excursie, een special issue van NN en
een interessante lezing of film. Last but not least het
organiseren, samen met de Veenweide, van een
groenmarkt waar alle groene organisaties van Eem
land worden uitgenodigd. Behalve gezellige kraam
pjes kan je ook denken aan activiteiten (slootvissen,
braakballen pluizen en nestkastjes timmeren), lezin
gen (Scharrelkids, NatuurNabij, Tuinreservaten, etc.)
en aan een expositie van foto’s enzo. Of we dit ook
daadwerkelijk kunnen is natuurlijk afhankelijk van de
hoeveelheid menskracht en kosten die hiervoor be
schikbaar en nodig zijn.
Tot slot de notitie met kritiek van de Regio Utrecht op
het Landelijk beleid is goed ontvangen door het
Landelijk Bestuur. In de 1ste versie van het Meerjaren
beleid 2014-2016 is duidelijk te zien dat het LB de kritiek
heeft genomen. Overigens is Utrecht de enige Regio
die op het concept heeft gereageerd.
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We verzamelen om 10 uur bij de Wieksloterweg oost
zijde 11 in Soest (auto's parkeren aan de Turfweg, volg
borden langs de Wieksloterweg).
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met Lianne Schröder, boswachter Utrecht,
06-25325092. Mocht deze datum niet goed uitkomen,
maar wilt u met u bedrijf wel op een andere dag de
natuur een handje komt helpen, laat het ons weten.

Speuren naar marters
door Matthijs van der Klip, natuurgids i.o.
Het project
In april 2012 zijn we begonnen aan ons project op
langoed De Paltz in Soest, tussen Soestduinen en
Soesterberg. Al snel werd het van “Zoogdieren Eem
land” tot “Marterachtigen op De Paltz”, mede door de
interesse van begeleider Margriet Hartman en bos
wachter Martijn Bergen in deze (veelal kleine) roof
dieren. Je ziet ze bijna nooit en dat maakt ze des te
interessanter. De Paltz als onderzoeksgebied is zeer
geschikt door enerzijds het geringe publiek dat het
terrein bezoekt en anderzijds de aanwezigheid van
oude beuken. Daarover later meer.
Eerste sporen
Direct in de eerste weken van het project vonden we
duidelijke sporen van een wat grotere marterachtige:
de das. Eerst vonden we een kaak, later de burcht,
waar we opnames maakten van een een gezonde
volwassen das. Hoewel niet meer zo uniek als vroeger,
toch een veelbelovende start voor drie onervaren
gidsen in opleiding. Helaas bleef het hier dan ook
lange tijd bij en konden we de aanwezigheid van
andere marterachtigen niet vaststellen.

Holle bomen
Negen van de tien keer nestelen boommarters in een
zwarte spechtengat. Zwarte spechten op hun beurt
hebben een voorkeur voor beuken vanwege het
zachte hout en dan met name wat dikkere beuken
zodat er ook daadwerkelijk voldoende ruimte is voor
een nest in de boom. Zo kom je al snel uit bij oude
beuken op landgoederen, welke we in eerste instan
tie met de hand in kaart hebben gebruikt op een
papieren kaart. Later hebben we een Garmin GPS
ingezet om de exactie locatie van individuele bomen
vast te kunnen leggen. Dat leverde uiteindelijk zo’n 25
geschikte bomen op in een gebied van een kleine 80
hectare. Een aardige klus om deze bomen te vinden,
en dan nog is de kans best groot dat we ergens een
boom of andere nestmogelijkheid gemist hebben.
Niet iedere marter houdt zich aan de regels en zo
worden er regelmatig nesten aangetroffen in kasten,
haviksnesten of zelfs in huizen (waar je eigenlijk de
steenmarter verwacht).
Sneeuw
Een tweede belangrijke hulp bij het opsporen van de
aanwezigheid van marters zijn hun sporen in de
sneeuw. Gelukkig werden we ook deze winter weer
een aantal keer getrakteerd en konden we dus op
zoek naar sporen. De aanwezigheid van de das was
hierbij wederom niet te missen. Overal op het terrein
liepen zijn sporen en ook werd duidelijk dat er een
wissel loopt van De Paltz naar de vliegbasis. De das
wurmt zich hierbij door de spijlen van het hek om aan
de overkant van de weg onder het hek door te krui
pen.
Slechts één keer hebben we de sporen van een an
dere marterachtige vast kunnen stellen, waarschijnlijk
van een boommarter of bunzing. Ondanks een op
gestelde camera met lokstoffen (pindakaas en viso
lie) rond deze plek, hebben we dit spoor nooit verder
kunnen oppikken.

onderkaak van een das

Een zwervend bestaan
De aanwezigheid van boommarters rond De Paltz is
al meerdere malen bevestigd door onder andere
waarnemingen op het Heezerspoor. Dat deze marters
wel eens op De Paltz komen om een lekker vogeltje
of ander prooidier te vangen kan haast niet anders.
Boommarters leven immers grotendeels een zwer
vend bestaan.Daarmee werd voor ons de grote vraag
of deze marters ook voor langere tijd op De Paltz
verblijven en dan met name of er ook genesteld wordt,
vast te stellen aan de aanwezigheid van nestbomen
in de periode half april tot en met eind mei. Zo hebben
we aan het begin van het project in mei 2012 nog
een poging gedaan, maar toen waren we eigenlijk
al heel laat en bovendien kenden we het gebied nog
niet goed genoeg om alle geschikte bomen te loka
liseren.

Martersporen
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Sporenbuizen
Om de kleinere marterachtigen zoals wezel en herme
lijn niet uit het oog te verliezen hebben we in de
aanloop van de lente een aantal sporenbuizen ge
plaatst. Dit zijn PVC buizen met daarin in een loop
plankje. Op dat plankje zitten stukjes papier en een
soort stempelkussen. De bedoeling hiervan is het
lokken van de diertjes met een lokstof (visolie) in de
hoop dat ze uit nieuwsgierigheid de sporenbuis in
gaan. Als alles goed gaat, laten ze dan uiteindelijk
netjes hun pootafdrukken op het papier achter en
kun je zo vaststellen welk diertje in de buis is geweest.
Lente 2013
De inventarisatie van geschikte bomen was afgerond
en de tijd voor nestelen was begonnen. Eindelijk
zouden we de aanwezigheid van boommarters dan
definitief kunnen vaststellen. Gewapend met verrekij
kers en GPS gingen we op zoek naar sporen. Wappe
rende haartjes aan de randen van de zwarte spech
tengaten, vers hout aan diezelfde randen of mis
schien zelfs wel een complete latrine. Elke week weer
liepen we langs alle geinventariseerde bomen op
zoek naar sporen. Ons favoriete beukenbosje bleek
al snel bezet door kauwtjes, dus een kleine kans dat
een boommarter zich in ‘hun’ gebied zou wagen.
Althans, niet om zijn nest te bouwen, misschien wel
om zo nu en dan een jong kauwtje te halen. Het an
dere stukje beukenbos bleek toch wel interessante
sporen te bevatten. Verschillende holen waren dui
delijk in gebruik en na wat speuren vonden we zelfs
wat resten van een holenduif. En toen lag daar ineens
een boommarterkeutel onder een boom. Sterker nog:
er lag een complete latrine in die boom, direct boven
die keutel op de grond. Beide zagen er vers uit en dus
hadden we eindelijk beet. Dit moest wel een nest
boom van de boommarter zijn. Tijd voor de volgende
fase.
Hengelen
Nieuwe sporen bleven uit en dus werd het tijd om te
gaan hengelen. Eigenlijk de enige manier om de
aanwezigheid onomstotelijk vast te stellen. Dat doe
je met een hengcam: een hengel van meer dan tien
meter lang met op de top een infrarood cameraatje
dat klein genoeg is om in de boomholtes te kunnen
kijken.Toen een reactie van ervaren hengelaars uit
bleef, hebben we de pas gebouwde hengel van
Margriet gebruikt.Er waren inmiddels al weer een paar
weken verstreken en helaas bleek de holte leeg.Het
is het heel goed mogelijk dat de boommarter in de
bewuste boom begonnen is aan een nest,maar
vanwege het koude weer gestopt is en een paar
weken later in een andere boom een nieuw nest heeft
gemaakt.Ook kan de aanwezige zwarte specht een
rol gespeeld hebben. Helaas hebben we die andere
boom niet kunnen vinden. Wel weten we nu zeker dat
er niet alleen boommarters op de Paltz komen om te
jagen, maar dat er ook genesteld wordt.
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En toen hadden we ineens beelden van piepkleine
jonge dasjes!

You tube filmpje; jonge dassen in Eemland !

Ontzettend leuk om te zien, vooral na de teleurstelling
bij de nestboom. We hadden eigenlijk niets meer
verwacht van de dassenburcht; hij leek bewoond
door een oude solitaire das. Op de beelden hebben
we gezien dat er plots twee volwassen dassen en vier
jongen op de burcht verbleven. Al postend hebben
we de dassen zelfs met eigen ogen kunnen zien. Echt
een bekroning op ons werk.
Tot slot
We hebben ontzettend veel geleerd van dit project
en zijn blij met de behaalde resultaten, al was een
actieve nestboom natuurlijk nog leuker geweest.Vol
gend jaar gaan we gewoon weer kijken op de ons
bekende plekken en wie weet treffen we dan wel een
nest jonge marters aan.

Dierensporen: de Bladmineerder
door Berrie Beersen, natuurgids i.o.
Af en toe kun je op bladeren lichte strepen zien zitten.
Er als je het nader bestudeert dan kom je tot de ont
dekking dat het gangetjes zijn waarin larven leven die
zich een weg knabbelen door het blad. Soms kun je
de larve nog zien zitten. Deze kleine gangetjes lijken
wel miniatuur mijnen. Vandaar de naam Bladmineer
ders (Mineren komt dus van mijnen).
Zo’n 800 in Nederland voorkomende insectensoorten
kiezen ervoor om hun eitjes in bladeren te leggen.
Waaronder kevers, vlinders, vliegen en wespen. Met
een legboor maakt een vrouwtjesinsect gaatjes in
bladeren. Insectensoorten die geen legboor hebben,
bijten gewoon een gat in het blad. Sommige van hen
kiezen ervoor om gaatjes aan de rand van het blad
te boren en anderen kiezen juist voor het midden. In
elk gaatje legt het vrouwtjesinsect een ei. Nadat een
ei is uitgekomen, begint de larve direct met eten. Hij
knabbelt zich een weg door het blad en wordt als
maar groter. Dat kun je ook zien, want het gangetje
wordt steeds breder. Door al dat eten produceert de
larve uitwerpselen die je in de vorm van slierten of
korrels kan zien zitten in de mijn. Na een tijdje is de
larve helemaal volgegeten en wordt het tijd om te
verpoppen. Sommige larven verpoppen binnenin het
blad en andere soorten er juist buiten. Als ze buiten
het blad verpoppen bijten ze een gat in het blad
waardoor ze uit de mijn ontsnappen. Tijdens de ver
popping wordt de huid van de larve langzaam hard
en na de metamorfose komt er een volwassen insect
uit.
Vijanden
Niet elke bladmineerder overleeft het. Ze hebben vij
anden. Zo zijn bepaalde soorten mieren en vogels
gek op larven. Als je een blad tegenkomt met gan
getjes maar zonder larve, en er zit een v-vormige
opening in het blad, dan weet je vrijwel zeker: Een
mees heeft met zijn snavel de larve uit de mijn gepikt.
de bladmineerder

Nieuw adres?
Gaat u verhuizen, ander e-mailadres gekregen ?
Laat het on weten!
ledenadministratie@IVN-Eemland.nl
Vooral aankondigingen en informatie die we u op
korte termijn willen mededelen verzenden we per
email. Dat wilt u toch niet missen !
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Weidevogellessen In Eemnes
door Hans Zandstra, natuurgids i.o.
Uit diverse publicaties van o.a. De Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie( NJN) blijkt dat de
jeugd dol is op de natuur maar dan wel van achter
de TV. Daadwerkelijk de natuur ingaan voor natuur
beleving lijkt minder en minder te worden.
In het kader van de IVN gidsen opleiding hebben Leo
Kouwenhoven en ik als project gekozen om polderen weidevogellessen voor te bereiden voor basisscho
len uit met name Eemnes.
De Plaats Eemnes ligt zoals waarschijnlijk wel bekend
aan de mooie Eemnesser polder welke rijk is aan
weidevogels en waar het met name met de Grutto
populatie heel goed gaat.
Doel is om kinderen van basisscholen groep 6 – 8 iets
bij te brengen over onze “achtertuin” De Eemnesser
polder met de belangrijkste weidevogels, herkenning
hiervan maar vooral een stuk natuurbeleving te bie
den.
Voorwaarde om zo’n project van de grond te krijgen
is om ingang te krijgen tot die betreffende basisscho
len en de enthousiaste medewerking van de docent.
De voorbereiding
Tijdens de voorbereiding van de lessen zijn we in nauw
contact geweest met NME het Spookbos in Eemnes
welke natuur educatie verzorgd op een soort van
kinderboerderij. Capaciteit en kennis voor het geven
van de lessen zoals wij die voor ogen hadden was
daar niet maar het NME beschikte wel over materialen
zoals verrekijkers en klembordjes welke we in bruikleen
konden krijgen tijdens de te geven lessen.
Deels via contacten van NME het Spookbos maar ook
door persoonlijke contacten met docenten van een
paar scholen kregen we de mogelijkheid om ervarin
gen op te doen met het samenstellen van lesmateri
aal en het uitvoeren van een presentatie gevolgd
door een daadwerkelijke excursie in de Eemnesser
polder.
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De lesinformatie
Ik het kort bestaat de lesinformatie uit een aantal
onderdelen:
Lesinformatie voor de docent. De bedoeling is dat de
docent deze informatie tijdens b.v. een biologie les
gebruikt als voorbereiding op een later uit te voeren
“ praktijkles “ De Polder excursie.
Een presentatie die door Leo en ik wordt gedaan in
de klas met een pps presentatie waarin met name
enkele weidevogels in beeld worden gebracht.
Vragenlijst met meerkeuze vragen welke tijdens de
excursie wordt gebruikt.
De lesinhoud
De lesinhoud bestaat uit informatie uitgelegd op het
niveau voor kinderen van groep 6 -8, waarin uitleg
wordt gegeven over het begrip ''polder''. Wat het is
en betekent voor ons mensen maar ook voor de
weidevogels.
De belangrijkste weidevogels die in onze polder
broeden; Grutto, Tureluur, Kievit en Scholekster.
De nadruk ligt op wat achtergrondinformatie maar
vooral herkenning.
Gezien de beschikbare tijd voor de lessen maar ook
om het aandachtsgebied goed vast te houden moet
je het vooral niet te uitgebreid maken.

De uitvoering
Vooraf wordt met de docent / school een datum
gepland voor de weidevogelles met aansluitend op
die dag een excursie in de polder.
Op deze excursie dag zelf komen we met de presen
tatie en verrekijkers naar de betreffende klas. Vooraf
heeft de docent reeds uitleg gegeven en zijn de kin
deren op de hoogte waarover het gaat.
In ca 30 minuten doen we een soort vragenspel en
nemen de presentatie door met een filmpje (pps) met
als doel te beoordelen wat de kinderen weten, wat
ze zelf belangrijk vinden en vooral het gevoel te krijgen
dat ze voorbereid zijn op de komende excursie.
Tevens wordt tijdens deze les het hanteren van de
verrekijker (scherpstellen e.d.) geoefend in de klas.

8 en 2 groepen 6). Leerzaam om te doen en mooi om
te zien hoe de kinderen natuurbeleving ervaren.
Het kiempje is gelegd denk ik dan, waardevol maar
vooral leuk om hieraan te mogen bijdragen!
De jeugd heeft immers de toekomst en dat is voor het
behoud van onze polder in de toekomst ook
belangrijk!

Landschapshistorische gidsen
Sinds 2004 publiceert de in Dordrecht gevestigde
stichting Nationaal Landschapskundig Museum en
Documentatiecentrum landschapshistorische gids
jes met routebeschrijvingen. Onderwerp daarvan zijn
goed doorgankelijke kleine gebieden waar het
landschap ons veel vertelt over de invloed die de
natuur en de mens er op de ontwikkelingen hadden.
De gidsjes vormen de reeks Op Geopad. Die telt in
middels reeds 135 afleveringen. Tientallen ervan
gaan over terreinen op de Utrechtse Heuvelrug. Deze
streek is daardoor thans vrijwel geheel gedetailleerd
beschreven
De gidsjes zijn te verkrijgen in het Nationaal Land
schapskundig Museum en Documentatiecentrum,
alwaar ze ook schriftelijk (Reeweg Oost 145, 3312 CN
Dordrecht), telefonisch (078-6147476) of per e-mail
(havisscher@hotmail.com) kunnen worden besteld.
In het museum komt de prijs van de gidsjes ongeveer
overeen met die van hun produktiekosten. Daarbij
varieert ze van € 1,50 tot € 3,60

De Excursie
Uiteraard het spannendste onderdeel voor de kinde
ren.
Na de middagpauze fietsen we met de docent enke
le begeleidende ouders vanuit school naar de polder
en rijden naar een gebied van natuurmonumenten
alwaar volop vogels te zien zijn. Tijdens het fietsen
merk je al de opwinding van de kinderen, spannend!
Zo gauw je de polder in fietst met de groep ( soms 30
kinderen) begint de natuurbeleving. Vooral voor de
jongere groepen (6) moet je onderweg even aan
dacht voor rust in het natuurgebied vragen. Ze gaan
de eerste Grutto’s en Kieviten horen en zien en her
kennen. Gaaf !! Fietsen worden bij de zomerdijk in de
polder geparkeerd en centraal leggen we de spelre
gels uit van de excursie. Per 2 kinderen worden verre
kijkers en klembordjes met vragenlijst uitgedeeld.
Uitgelegd waar ze mogen komen en waar niet. Per 2
kinderen wordt dan om en om gekeken door de
verrekijker en de vragenlijst ingevuld. Je ziet ze genie
ten en zich uitleven tijdens deze natuurbeleving. Wij
proberen dan de kinderen wat te begeleiden en
aanwijzingen te geven. Deze excursie duurt 30 – 40
min. Na afloop worden de kijkers en klembordjes weer
verzameld, de vragenlijsten gaan mee terug naar
school en worden samen met de docent doorgeno
men. Natuurlijk wordt het succes van deze excursie
voor een deel door het weer bepaald. Leo en ik
hebben dit nu voor 2 scholen uitgevoerd (een groep
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Weetje over Wikke
door Edward procee, natuurgids in opleiding
Laatst zat ik met een vriendin van mij in de Hortus in
Haren (Groningen) en zag daar een wikke staan.
“Weet je ook welke soort het is” werd mij gevraagd.
Tja er zijn zoveel soorten, dus dat wist ik zo een twee
drie niet.
Ze plukte er één bloemetje af en liet mij dit bloemetje
zien en verdraaid toen wist ik het meteen.
En volgens mij ben ik vast niet de enige …
Kijk maar naar onderstaande foto.

De Vogelwikke
De vogelwikke (Vicia cracca) is een plant uit de
vlinderbloemenfamilie (Leguminosae oftewel Faba
ceae). De plant heeft slappe stengels die zachtbe
haard zijn. Ze zoeken door middel van ranken steun
bij andere planten. De hoogte (of lengte) is maximaal
twee meter. De vogelwikke kan gevonden worden op
bouwland, grasland, langs wegen, dijken, in heggen
en in kreupelhout. De plant wordt gekenmerkt door
de veelbloemige trossen met soms wel dertig bloem
pjes (bron: Wikipedia)

Wandelen voor het goede doel
Op Hemelvaartdag dit jaar verzorgde onze vereniging
met de gidsen Hans R. Visser, Martine van der Kaa,
Tanneke Voorintholt en Carla Franssen een leuke
wandeling in de Korte Duinen, mét daarna een fan
tastisch ontbijt, verzorgd door de Lions Club. De op
brengsten waren voor het goede doel en er namen
zo'n 50 mensen aan deel.Foto's zijn gemaakt door de
Lions club.
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Wist u al....
door Henk van Tongeren en Alma Dijkgraaf

In het kader van de gidsenopleiding hebben Alma Dijkgraaf en ik onderzoek gedaan naar De Stulp,
als heide- en stuifzandcomplex. Het gebied was vernoemd naar een boerderij, waarvan de ligging nagenoeg
onbekend is bij het publiek. Dat was ook voor ons het geval, totdat wij een landkaartje uit 1867 (zie hieronder)
onder ogen kregen, waarop de boerderij is aangegeven. Deze was gelegen aan de Stulpselaan, die loopt
vanaf de Biltseweg naar de Kuil van Drakensteyn. De boerderij was gelegen naast de plek waar nu deze kuil
als recreatieterrein is ingericht.
Een leuk weetje, maar er was meer ..
Wij namen er ook nog kennis van dat deze boerderij ook diende als schuilkerk van de Hervormden. In 1657
besloot de toenmalige bestuurder tot de bouw van een kerk in het dorp Lage Vuursche. Er kwam een fors
bedrag op tafel, dat werd aangevuld door de heren van Pijnenburg en de Hoge Vuursche. Ook de steden
Amsterdam en Alkmaar deden een flinke duit in het zakje en zo kon de kerk worden gerealiseerd. Deze
Stulpkerk kwam nog onlangs landelijk in de belangstelling met de begrafenis van Prins Friso.
Het genoemde landkaartje uit 1867 geeft een prachtig overzicht van de geomorfologische gesteldheid van
het gebied tussen de Drakenburger Wetering en het dorp Lage Vuursche.
Aardig te vermelden is dat de Praamgracht en de Drakenburger Wetering de belangrijke waterlopen waren
voor de afvoer van veen ter verhandeling aan de Eem.
Het gebied De Stulp vormde de kern van een omvangrijker heide- en stuifzandcomplex.
Het kaartje is daarbij zo informatief, dat ik het hierbij graag onder uw aandacht breng.
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De knoppergal.
door Ronald Hermeling, natuurgids i.o.

De laatst jaren wordt een zomereik die zich bevindt
aan mijn tuinpad geteisterd door ernstige vergroeiin
gen. Niet aan het blad of de bast, nee het gaat hier
om de eikels van de boom. die niet meer als eikel
herkenbaar zijn. De eikel is totaal misvormd, en sa
mengegroeid met het napje. De eikels zijn lichtgroen
van kleur en voelen kleverig aan. Op gegeven mo
ment drogen ze uit en vallen van de boom., waarna
ze snel bruin verkleuren.
Na enig speurwerk blijkt dat we hier te maken hebben
met een zogenaamde Andricus quercuscalicis, of wel
een knoppergalwesp.. De vergroeiing wordt veroor
zaakt doordat de knoppergalwesp haar eitjes legt op
de rand van de eikel en het napje. De boom reageert
hierop door het aanmaken van gal, en er ontstaat
een galbult. Zodra de larve uit het eitje is gekropen,
zal het zich tegoed doen aan het gal wat is aange
maakt door de boom.
Moseik
Einde verhaal zal je denken, maar het wordt nog veel
ingewikkelder. Het blijkt dat de knoppergalwesp voor
zijn voortbestaan ook afhankelijk is van de moseik. De
knoppergalwesp doet zowel aan generatiewisseling
als gastheerwisseling. Deze generatiewisseling zorgt
ervoor dat de wespen van geslacht veranderen en
dat er in de winter alleen maar vrouwtjes zijn. Uit de
knoppergallen van de eik komen aseksuele vrouwtjes
tevoorschijn. Deze aseksuele vrouwtjes leggen hun
eitjes weer in de meeldraden van de moseik.
Uit deze meeldraadgalletjes komt uiteindelijk weer
een seksuele generatie galwespen van mannetjes en
vrouwtjes. De vrouwtjes van deze generatie leggen
na bevruchting weer hun eitjes op de rand tussen
eikel en napje van de zomereik. En hieruit ontstaat
dan weer een aseksuele generatie van vrouwtjes.
De cyclus van dit minuscule insect geeft wel weer aan
hoe intrigerend de natuur kan zijn. De boom zelf on
dervindt overigens weinig last van zijn gastheer.

Vergeten kruiden-recept
door Beppie Brander, natuurgids i.o.

Lievevrouwebedstro of Galium Odoratum.
Lievevrouwebedstro vind je vooral in bosrijke gebie
den en vochtige plekken tussen bomen.
De plant ruikt naar vers gemaaid hooi en de geur
wordt sterker als de bloeiende stengel wordt ge
droogd.
Thee van lievevrouwebedstro is heerlijk en werd
vroeger al gebruikt als leverversterkend tonicum en
bij artritis.
De plant heeft een licht verdovende werking bij onrust,
rusteloosheid en angstgevoelens, wat de nachtrust
bevordert.
In heel veel legenden is het echter het wiegenstro van
het kindje Jezus
Groei/beschikbaarheid:
overblijvende plant
goede bodembedekker
verspreidt zich snel
bloeitijd april tot juni
Pluk ze net voor de bloei en gebruik ze liefst gedroogd.
Hierbij nog een traditioneel recept: meibowl
1 klein bosje lievevrouwebedstro
2 dl cognac
1/2 liter droge witte wijn
1 el suiker
2 liter wijn
1/2 liter champagne of sodawater
Doe de kruiden in een grote glazen pot, bestrooi met
suiker en voeg cognac en 1/2 liter witte wijn toe. Laat
1 nacht trekken. Haal de kruiden eruit, en voeg de rest
van de wijn en soda toe of champagne.
Koud serveren.

de Knoppergal
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Publiekswandelingen IVN Eemland november 2013 tm januari 2014
zondag 10 november 2013
Leesbaar Landschap
Locatie: Soest, Korte Duinen
Start: Avia
Aanvang: 14.00 uur
Informatie: Niek Poort 0346-351477
Zet eens een denkbeeldige andere bril op en kijk anders naar het landschap. Hoe zag het er hier bijvoorbeeld
in het verleden uit? Wat kun je daar nu nog van terugzien? Dat is meer dan u denkt. Hoe komt die heuvel
daar en waarom loopt het pad zo? Alles in de natuur heeft zijn eigen plaats en volgorde en daar gaan we
vandaag naar op zoek.
zondag 8 december 2013
Diersporen
Locatie: ecoduct bij De Zoom
Start: Soest, Dolderseweg bij Berkenlaantje
Aanvang: 14.00 uur
Informatie: Martine van der Kaa 035-6011652
Dieren zie je niet zo vaak, maar ze zijn er wel en ze laten bijna altijd sporen na, die hun aanwezigheid verra
den. Bij het ecoduct gaan we kijken of we die diersporen kunnen ontdekken. Op de grond zien we misschien
een print, maar ook ook in de bomen is van alles te ontdekken. Een spannende speurtocht voor jong en oud!
zondag 12 januari 2014
Winterwandeling
Locatie: Soest, Monnikenbosch
Start: Soest, Zandlaan bij kruising met fietspad
Aanvang: 14.00 uur
Informatie: Martine van der Kaa 035-6011652
Op de grens van Soest en Amerfoort ligt Birkhoven, een zeer gevarieerd terrein, waar van alles te zien valt.
Naast de bosvijver en de uitzichtheuvel valt vooral de grote verscheidenheid aan bomen op en er is een
pinetum (naaldbomenbos), waar heel bijzondere bomen staan

De Stompert, waar momenteel een natuurpad wordt aangelegd, foto Rosalie Kummel
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Excursie naar de Eemlandhoeve
door Beppie Brander, natuurgids i.o.

In het kader van mijn opleiding tot natuurgids bij IVN
-Eemland had ik en met mij nog 23 cursisten zaterdag
15 juni jl. een excursie naar de biologische boerderij
De Eemlandhoeve in Bunschoten.
Met de opbouw van de boerderij is een begin ge
maakt in 1993 door Jan Huijgen en zijn vrouw Maaike.
Ontvangst
We werden door Jan en zijn vrouw Maaike hartelijk
ontvangen met koffie en thee en natuurlijk een
koekje. Daarna vertelde Jan vol passie over de Hoeve.
Na ons natje en droogje werd de groep in tweeën
gesplitst en ging een groep met Jan mee en de an
dere groep met Maaike. Op de boerderij lopen on
geveer 40 vleeskoeien van het ras Blonde d' Aguitaine
en zijn allen geadopteerd door betrokken burgers. Op
het moment dat wij kwamen liepen de koeien en de
stier lekker in de weide maar gedurende de winter
verblijven ze in de potstal. .

reguliere arbeidsmarkt. We liepen verder en kwamen
bij de moestuinen. Dit alles wordt onderhouden door
vrijwilligers. Er zijn veel soorten vergeten groenten
zoals pastinaak, schorseneer en snijbiet.
Veel fruitbomen en poelen waar rustplekken ge
creëerd zijn. Ga gewoon eens op een bankje zitten
en kom tot rust. Je hoort de stilte.
Na de rondleiding met Jan liepen we verder met
Maaike. Maaike houdt zich bezig met de natuur rond
de hoeve . We liepen langs stammetjes waar Shitake
op gekweekt wordt. Shitake voelt zich het best op ei
kenhout. Shitake is een eetbare paddenstoel die
oorspronkelijk uit China en Japan komt. Is zeer eiwitrijk
en bevat veel vitamine B en C, ook bloeddruk- en
cholesterolverlagend. Ik zag ook een bijzonder stuk
hout liggen en dat bleek kienhout te zijn. Het is hout
dat vele jaren in een zure omgeving in de veenlaag
onder de grond heeft gelegen.
Uitgesteld maaibeheer
Maaike vertelde ook dat ze een deel van het grasland
verschraalt zodat er weer andere soorten bloemen
en kruiden gaan groeien, 200 verschillende soorten.
Verschralen is de bovenste grondlaag verwijderen. Er
wordt ook uitgesteld maaibeheer toegepast ter be
scherming van de weidevogels. Ook is er een slan
genmuur waar slechts 1 slang verblijft en een bijen
hotelletje voor de wilde bij. Maaike stond stil bij een
plek waar spontaan de paarse morgenster was op
gekomen. De bloem bloeit alleen 's-morgens.
Ik heb ook nog even genoten van de andere dieren
op de boerderij, zoals de kalkoenen, kipjes, hangbuik
zwijn.
Na de rondleidingen kregen we een boerenlunch,
natuurlijk met producten van de boerderij.
De producten zijn te koop in de boerderijwinkel. Ieder
een is welkom op de boerderij, scholieren, families,
mensen die een dagje uit willen. Er zijn nog veel meer
activiteiten maar dit is mijn beleving van deze dag.

Jan Huijgen vertelt over zijn werk op de boerderij

Potstal
De potstal is een stal waarin de mest wordt opgepot.
Er is een rooster waar de mest doorheen valt als
drijfmest. Op gezette tijden wordt de mest bedekt met
een nieuwe laag stro. Het vee komt hierdoor steeds
hoger te staan en als het mengsel van mest en stro
een bepaalde hoogte heeft bereikt wordt de stal
geleegd. De mest wordt verstrooid over de akkers. Dit
heet potstalcultuur. De potstallen zijn nog steeds te
vinden in schaapskooien en bij de biologische vee
houderij. De koeien hebben minder klauwproblemen
en vertonen een sterker gesynchroniseerd liggedrag.
Dit wordt gezien als een teken van goed welzijn ! We
passeerden de zorgboerderij en deze biedt dagacti
viteiten aan mensen die niet terecht kunnen op de
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Het zal beslist niet bij deze ene keer blijven, ik kom
zeker terug.

Eemlandhoeve, foto Jos van Asselt

Column George Knottnerus
WATERVALLETJE
Soms heb je dat. Je trekt de deur achter je dicht en
wordt overweldigd. Door de frisse lucht buiten. Dauw
op het gras laat geuren herleven, prikkelt je longen.
Of de lach van een kind dat naast zijn moeder fietst.
Trots dat hij met zijn nieuwe fietsje met hulpwieltjes zelf
naar school mag rijden terwijl zijn zusje van vijf nog
achterop bij moeder zit.
Maar dit keer is het noch de dauw noch een kinder
lach.

Het is een roodborstje.
Ik haal de fiets uit de schuur en wil op het zadel
springen, op weg naar de nieuwe dagtaak. Maar
vanuit de klimop klatert ineens iets ragfijns mijn
rechteroor binnen. Daar zit-ie, in blessuretijd van de
zomer een helder lied te zingen. Een watervalletje vol
gouden lentetonen en koperen herfstklanken. Nau
welijks een meter van me af. Bruin koppie, me schuin
aankijkend met zijn zwarte kraaloogjes, oranjerode
borst fier vooruitgestoken. Wie doet me wat? Vind je
het mooi manmens?
Nou, ik vind het mooi. Zo mooi dat ik de trein op een
haar na haal. Op een haar na halen is totaal missen
bij treinen. Ik kom dus te laat op kantoor, maar neem
me voor om mijn kleine geschiedenis met het zingen
de roodborstje toch even te delen met de dames van
de receptie. Met zowel de roodharige als de bebrilde
heb ik namelijk een praatjesrelatie.
Met mijn armen op de balie zie ik de dames druk
delibereren achter een kopje koffie.
De opengevouwen krant tussen hen in.
‘Wat een toestand met die Sylvie en Sabia,’ zegt de
bebrilde tegen de roodharige, ‘wie geloof jij eigenlijk?
’
‘Geloof jij een van beiden dan?’
‘Nou ja…’
‘Die Rafael geloof ik nog het meest’
‘Nou, zo braaf is-ie echt niet.’
De dames zijn zo druk in gesprek dat ze me niet eens
zien. Zal ik ze wel storen in de bespreking van het
wereldnieuws? Ze zien me al aankomen met mijn
roodborstje. Ik draai me om en loop naar de trap.
‘Wat een toestand hè, in Syrië,’ hoor ik achter me.
In een opwelling sta ik stil. Ik keer terug naar de balie,
schraap mijn keel en vertel wat me is overkomen met
het roodborstje.
‘Joh, da’s nog eens nieuws. Nou, daarvoor kun je ons
altijd storen hoor.’ De roodharige kijkt me met lachen
de ogen aan.
Blij dat ik het ze toch heb verteld.
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