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IVN Eemland
Voorwoord
Het is alweer lang en breed herfst, de bomen kleuren, het
wordt natter en de dagen korten. De Natuurgidsenoplei
ding is sinds februari in volle gang en de cursisten hebben
zich gestort op projecten met mooie namen als de Wiek,
het Gentiaanven en het Jesserunbos.
De cursisten, José, Martina, Dorrit, Hans en Leo komen in
deze Natuur Nabij uitgebreid aan het woord over hun er
varingen en hun ontdekkingen in hun opleidingsactivitei
ten.Ook een docent komt aan het woord, in de persoon
van Pieter Augustinus, die al sinds 1978 (!) actief is in onze
vereniging.
Albert Quist , ook cursist, weet alles van dijkverzwaringen
en de gevolgen voor de natuur. Hij geeft u een beeld van
de huidige ontwikkelingen langs de Eem.
Veel leesplezier in deze Natuur Nabij en laat u zich inspire
ren door onze aanstormende gidsen!
De redactie van Natuur Nabij
Laura van Erkelens en Carla Franssen
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Interview met Hoogleraar dr. Pieter Augustinus door Carla Franssen en
Jos van Asselt
We hebben een afspraak met Pieter Augustinus. Actief in onze vereniging sinds 1978, toen hij startte met een
Groene Cursus, en oud-voorzitter van IVN Eemland, in de jaren 2002-2009.
Van boerenzoon naar wetenschapper
We worden ontvangen door Pieter en zijn vrouw Carmen in de gezellige 30-jaren woning aan de Hartmanlaan
in Soest-Zuid. Pieter kon onze afspraak precies inplannen tussen de Natuurgidsencursus op dinsdag en een
andere IVN vergadering de andere dag. Een drukke IVN week weer voor Pieter.
Geboren en opgegroeid in Echteld, in de Betuwe, als boerenzoon. Zijn vader had een gemengd boerenbe
drijf met 10 koeien, 3 boomgaarden met kersen en pruimen, akkers met voedergewassen, kippen, enz.
Al vroeg bleek Pieter een buitenbeentje in het gezin, met zijn belangstelling voor stenen en aardwetenschap
pen, zoals hij het noemt. Zo fietste Pieter als jongen geregeld 20 kilometer naar Rhenen heen en weer, om
stenen te zoeken en te onderzoeken. Op de middelbare school werd Pieter geïnspireerd door zijn aardrijks
kundeleraar die hem op een boek wees van Berend Escher, broer van de bekende kunstenaar Maurits Escher.
Mede door dit boek en de aardrijkskundeleraar die wel wat in Pieter zag als toekomstig aardwetenschapper,
ging Pieter fysische geografie studeren in Utrecht.
Pieter vertelt dat het huidige landschap lezen, gestoeld is op de basisbegrippen uit de fysische geografie.
Daarin staat het landschap centraal vanuit horizontale, verticale en cultuur-historische optiek. In tegenstelling
tot de geologie wordt alleen het oppervlak, de bovenste lagen van de aarde bestudeerd in deze wetenschap.
Bij IVN Eemland is Pieter dan ook de man die de cursisten van de natuurgidsenopleiding alles vertelt over
Eemlands bodem en haar ontstaansgeschiedenis.
Na zijn afstuderen in 1967 is Pieter gepromoveerd op een onderzoek in Suriname; de veranderende kust van
Suriname. Ver daarvoor heeft Pieter in Utrecht zijn vrouw Carmen ontmoet, met wie hij nu al 48 jaar getrouwd
is. Nu nog steeds is hij als gastdocent verbonden aan de universiteit van Suriname in Paramaribo, waar hij
jaarlijks aan de Technologische faculteit Kustencolleges geeft.
Sinds 1969 werkt hij aan de faculteit Fysische geografie van de universiteit van Utrecht als hoogleraar en in
middels emeritus-hoogleraar.
IVN Eemland
Sinds zijn start bij IVN Eemland, in 1978, is Pieter actief gebleven bij onze vereniging.
Met name in de gidsenopleiding geeft hij lessen over de ondergrond van Eemland, vanuit geografisch
perspectief. Daarnaast draait Pieter mee in het programma “Van Eng tot Eem” voor de brugklassers van het
Griftlandcollege, en is hij voorzitter van de Stichting vrienden Soester Eng.(www.soestereng.nl )
Sinds 2011 participeert Pieter ook in het natuurproject ‘’ van Wolfsdreuvik tot Waterkant ’’ van het Baarns Ly
ceum.
We vragen aan Pieter welke ontwikkelingen hij ziet binnen onze Vereniging de afgelopen 30 jaar.
Een flinke groei sinds 2002 is het eerste wat Pieter roept. Gestart als voorzitter met 60 actieve leden, zijn we
inmiddels gegroeid naar nu zo’n 115 à 120 actieve leden hebben. Hij heeft in zijn voorzitterschap veel geïn
vesteerd in contacten met de pers, wat veel lijkt te hebben opgeleverd.
Doorpratend over onze vereniging komen we ook te praten over landelijke ontwikkelingen, waar Pieter zich
zorgen maakt over de ontwikkelingen bij IVN Nederland, dat steeds meer lijkt te willen concurreren met de
plaatselijke afdelingen. Hij ziet veel ambitie bij de landelijke vereniging, terwijl de kracht toch moet liggen bij
de regionale afdelingen. Daar worden de mensen opgeleid als gids en daar vinden de publieksactiviteiten
plaats.
Oproep van Pieter aan IVN Nederland is dan ook; Faciliteer de plaatselijke afdelingen en beperk de eigen
ambities met pretentieuze grote projecten!
Wereldproblematieken
Als we praten over natuur-en milieu praten we ook over de grote bedreigingen op wereldschaal. Was de
aandacht 20 jaar gelede gericht op zure regen en mestoverschotten, is nu de aandacht verlegd naar kli
maatveranderingen. Pieter ziet echter de klimaatproblematiek nu niet als grootste bedreiging, maar benoemt
de voedselproblematiek in relatie tot de wereldwijde bevolkingsgroei als grootste zorg. Ook het aanboren
van nieuwe energiebronnen vraagt de nodige aandacht. Pieter ziet dat Nederland achter loopt bij omrin
gende landen. Duitsland is al ver vooruit op dit gebied.
Toekomst IVN
De avond vordert en we zijn na veel levendige discussies belandt bij de vraag; waar ligt de toekomst voor
onze IVN afdeling de komende jaren?
Bij de jeugd en dan in het bijzonder de groep jongeren tussen 14 en 17 jaar. Die willen wel, maar je moet ze
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direct benaderen en uitdagende activiteiten bedenken. Een enquête, jaren geleden gehouden in het Baarns
lyceum, leverde veel positieve reacties op, met name als het ging om een vroege vogelwandeling. Daar
hadden de jongeren wel oren naar! Bij de wandeling die vervolgens werd georganiseerd meldden zich 60
leerlingen. Een waar succes!
Met dit mooie voorbeeld sluiten we dit interview af en hebben we een inspirerende avond gehad, met een
man die zich al 34 jaar lang op allerlei manieren inzet voor mens en natuur, binnen Soest en overzee, voor
jong en voor oud.
In een volgende Natuur Nabij zullen we u weer kennis laten maken met iemand anders die actief is met de
natuur in Eemland.
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In & Uitmarkt in Eemnes door Leo
Kouwenhoven, natuurgids i.o.
Op zaterdag 8 september organiseerde de Gemeen
te Eemnes een In & Uitmarkt voor de inwoners van
Eemnes. Tijdens deze gelegenheid konden plaatselij
ke verenigingen en activiteitenclubs zich presenteren.
Doel is om hun (naams)bekendheid te vergroten en/
of leden of cursisten te verwerven.
Dus vonden wij, als Eemnesser IVN cursisten, dat dit
een goede gelegenheid was om ook de natuurbele
ving in Eemnes wat meer bekendheid te geven. We
hadden een kraampje aangevraagd in de Hilt, de
locatie waar deze markt gehouden werd.
Om de kraam wat opvulling te geven hebben we een
paar bijenhotels gemaakt van houten schijven,
voorzien van gaten in verschillende afmetingen. Ook
hebben we een kastje met onder andere holle bam
boestokjes als voorbeeld neergezet. Dit bijenhotelletje
trok meteen de aandacht van de bezoekers.Door het
openen van een al bewoonde bijenhotel konden we
laten zien hoe de larven van de solitair levende bijen
zich in (doorzichtige) holle buisjes ontwikkelen. De
'kamertjes' met de larfjes en voedsel waren door de
doorzichtige buisjes goed zichtbaar. Het publiek vond
dat erg leuk om te zien.
Ook waren er op dat moment overal in Eemnes op
wegen en paden Knoppergallen van de eik tevinden.
Die hebben we neergelegd en een paar opengesne
den. Dat trok veel bekijks. Het was eenmooie gelegen
heid om een gesprek aan te knopen en de bezoekers
wat vragen over de natuurbeleving in hun omgeving
te stellen.
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Enquete
Veel mensen kennen Natuurmonumenten, Stichting
Gooisch Natuurreservaat en een groep in Eemnes,
die in het voorjaar bij boeren de nesten van weidevo
gels markeren. Maar het IVN? Ze hebben er wel eens
van gehoord, maar wat het IVN precies doet is niet
bekend. Dat bleek onder andere uit een enquête die
we tijdens deze markt hebben gehouden.
Andere uitkomsten uit de enquete waren onder meer:
de Eemnesser polder is bekend, jazeker! Daar fietsen
we wel eens doorheen. Ook is bekend dat daar Kie
viten broeden. De Grutto? Ja, daar hebben we ook
wel van gehoord en ook dat die bijzonder is. Maar
wat daar verder allemaal gebeurt is niet bekend.
Waarom het zo'n uniek (natuur)gebied is? Geen idee.
De bezoekers gaven aan wel meer te willen weten
over de ontstaansgeschiedenis van de polder en
waarom het zo'n belangrijk gebied is voor de weide
vogels. Over excursies zijn sommigen toch wat gere
serveerd, omdat de groepen vaak te groot zijn en
daardoor niet alles gevolgd kan worden wat er wordt
uitgelegd.
Dit zijn zo maar een paar reacties van de bezoekers.
Je proeft er wel uit dat er belangstelling is voor het
gebied om ons heen. Als natuurgids kun je mensen
nog heel wat leren. Hierdoor wordt de natuurbeleving
groter. Ook de gedragenheid bij de bevolking wordt
groter. Zeker als het soms noodzakelijk is om de natuur
een helpende hand te bieden, waarbij (minder
prettige) maatregelen nodig voor zijn. Velen zien bij
voorbeeld het nut niet in van een ecoduct die over
de A27 wordt gebouwd en die zoveel geld kost. Maar,
als je het goed kunt uitleggen ontstaat er al meer
begrip.
Al met al was het een leuke ervaring om op zo’n dag
met mensen in gesprek te zijn over allerlei zaken die
met de natuur te maken hebben. Soms gaat het over
wat ze zelf doen in hun eigen tuin om vogels en vlin
ders aan te trekken. Ook werden er verhaaltjes verteld
over de onverwachte dingen die debezoekers tegen
kwamen in de natuur.

Op zoek naar de Parnassia door
Martina Boom, natuurgids i.o.

Vijf minuten door Hans R. Visser,
natuurgids i.o.

Om de Parnassia te zien hebben we met de planten
groep een uitstapje gemaakt buiten ons eigen ge
bied en wel naar de Stichtse Brug.En dat was zeer de
moeite waard. Niet alleen voor de parnassia, maar er
staat zoveel moois dat je niet dagelijks te zien krijgt.
Voor de parnassia hoef je niet ver te gaan. Het staat
op de gemaaide velden en mensen liggen er op te
zonnen. Dat houd je toch niet voor mogelijk. Het enige
wat de parnassia doet is nog wat lager blijven in de
hoop niet af gemaaid te worden.
Ben je op de parnassia uitgekeken en kijk je wat
verder rond, dan merk je dat het er ook vol staat met
stijf ogentroost.

Na zaterdag 29 september jl. kijk ik weer met een heel
andere blik naar de natuur. Sinds de start van de
natuurgidsencursus van het IVN Eemland en De Bilt is
het proces 'anders kijkennaar de natuur' bij mij inge
zet en dat blijft maar doorgaan.
Dit keer waren het de paddestoelen. Gewapend met
een gidsje uit de Ramsj en een mondspiegeltje van
de tandarts (hij wilde het spiegeltje na afloop niet
meer terug....) gingen mijn medecursisten en ik onder
de bezielende leiding van Jaap Milius op pad. Na een
kwartier duizelde het bij mij al door alle informatie,
waar Jaap ons deelgenoot van maakte.En helemaal
toen we moesten stilstaan en gedurende vijf minuten
de vierkante meter grond bestuderen die voor je lag.
En dan zie je tien, zeventig, nee meer, nee nog veel
meer paddestoelen groeien op dat kleine stukje.
Paddestoelen met de meest uiteenlopende en aan
sprekende namen. Het merendeel van deze padde
stoelen had ik nog nooit gezien, terwijl ik toch zeer
regelmatig door het bos wandel! Paddestoelen, zoals
de Gekraagde Aardster, Breedplaatstreephoed,
Heksenboter, Porseleinzwam, Veldridderzwam (en
dan bedoel ik de okerkleurige) en het Sparreveertje.
Wat een schatje is dat!
Inmiddels zakte de moed al in mijn natte schoenen,
want dat leer ik nooit! Gaandeweg lukte me het al
een beetje om de verschillende hoofdsoorten uit el
kaar te houden. 'Het begin is er', sprak ik mezelf be
moedigend toe.
Vanaf nu sta ik dus regelmatig even stil tijdens mijn
boswandelingen. En dt doe ik niet om
uit te rusten! (foto porseleinzwam Laura van Erkelens)

Parnassia is in Nederland beschermd.
Of de naam werkelijk komt van de aan Apollo gewij
de berg Parnassus wordt betwijfeld, maar het plantje
komt er wel voor.
Parnassia behoort tot de steenbreekfamilie, maar er
gaan ook stemmen op om het onder een eigen fa
milie onder te brengen, omdat het 5 geklierd-bewim
perde, onvruchtbare meeldraden heeft en 5 gewone
meeldraden. Met die onvruchtbare meeldraden on
derscheidt het zich van de steenbreeksoorten.
Elk bloemetje staat op een eigen stengel, boven de
vele langstelige, hartvomige wortelbladeren. Het
wordt 10 tot 30 cm hoog. Op de gemaaide velden
haalde het de 10 cm niet of nauwelijks.
Bloeitijd van juni tot september. Vaak in gezelschap
van orchideeën.
Parnassia is in Nederland redelijk zeldzaam, maar als
het voorkomt staat het er meestal overdadig. Veelal
in vochtige hei en in duinpannen. En ... bij de Stichtse
Brug.
Geneeskrachtig
Vroeger werd Parnassia in de geneeskunde gebruikt.
Als probaat middel tegen hartkloppingen, leverziek
ten en spijsverteringproblemen.
Inname van in water of liever wijn gekookte bladeren
zouden nierstenen moeten oplossen.

foto Peter van der Wijst
porseleinzwam, foto Hans R. Visser
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De Poel van Boerderij Het Gagel
gat ( De Paardenkamp) en de
Wiek 2
Voor de cursus Natuurgids maak ik onderdeel uit van
het project team De Wiek, een gebied in
ontwikkeling aan de Wieksloterweg in Soest. Het is de
bedoeling dat wij aan het eind van de cursus
een document opleveren over de veranderingen in
de flora en fauna van dit gebied. De Wiek is
buitengewoon interessant en we doen dit project dan
ook met bijzonder veel plezier. In het gebied
zijn ook veel poelen en in juni zijn wij enthousiast aan
het slootvissen geslagen, met bijbehorende
toestemming natuurlijk, om te zien wat er zoal onderen net boven de wateroppervlakte leeft.
Dit avontuur heeft er toe geleid dat ik ook de poel van
Het Gagelgat wilde onderzoeken. Deze poel
is ongeveer 3 jaar geleden gegraven en tijdens de
verbouwing van de boerderij volledig met rust
gelaten om de natuur haar gang te laten gaan. Het
ziet er indrukwekkend uit met al die planten langs
de oever en vraagt om nadere bestudering.

Alma had ook bakjes meegenomen met daarop een
vergrootglas waardoor we goed de details
konden zien van de kleine beestjes en zo vast konden
stellen met wie we te doen hadden. De
vangst was niet alleen divers, hetgeen betekent dat
de kwaliteit van het water prima is, maar ook de
aantallen waren veel. Een normale hoeveelheid
Draadalgen die wij in poel zagen, betekent dat de
conditie van het water redelijk tot goed in evenwicht
is.
Al die dieren hebben prachtige namen, maar wat zijn
het nou eigenlijk? Blijven ze in het water na
hun geboorte? Als het een larve is wat wordt het dan?

Dat het prima waterkwaliteit is, werd nog eens beves
tigd door de Staafwantsen, zowel een paar
grote als kleinere hebben we gevangen .

Gelet op het feit dat zowel de Wiek als de poel van
het Gagelgat in feite qua flora en fauna min of
meer vanzelf is ontstaan is het interessant om de
vangst te vergelijken. Belangrijk is wel te melden
dat ten tijde van het vissen in De Wiek het weer rede
lijk slecht was (weinig zon met veel wind en zo
nu en dan regen) en de zon hoog aan de hemel stond
bij het vissen in de poel bij het Gagelgat.
Omdat ik al eerder ben mee geweest met slootvissen
voor schoolkinderen, wist ik bij wie ik o.a. kon
aankloppen voor de benodigde materialen en tege
lijk vragen of ik ook gebruik kon maken van haar
kennis van het zoetwaterleven. Alma Dijkgraaf was
bereid om samen met mij dit poeltje te wassen.
Voortvarend gingen we van start. Alles klaar gezet,
laarzen aangetrokken en vissen maar. Bij het
binnenhalen van een emmer water zagen we al dat
er veel leven in zat. Zo’n emmer water is
belangrijk omdat we de vangst daarin weer los laten
en we zo op ons gemak kunnen zien wat we
hebben gevangen.
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Andere vangsten*een Libellenlarve (waarschijnlijk
van de Bruinrode of Steenrode Heidelibel).
Het is niet altijd even eenvoudig om vast te stellen om
welke Libelle het gaat omdat er heel veel
soorten zijn met een complex uiterlijk.
*Duikerwantsen. De Duikerwants eet plankton en
afval. Plankton bestaat uit algen en heel kleine
diertjes. In de Gagelgat poel troffen we best wel wat
draadalgen aan.
*larve Pluimmug . Pluimmuggen lijken sterk op
steekmug. De larve van de Pluimmug is dun en lang
gerekt. Het lichaam is geheel doorzichtig en hangt
horizontaal in het water.
*Veel flinke Ruggezwemmers (waarvan ééntje zelfs
ging vliegen). Het zijn erg vraatzuchtige diertjes.
Ze eten muggenlarven maar ook veel grotere dieren
als kikkervisjes, keverlarven en kleine visjes zoals
bijvoorbeeld het stekelbaarsje. Ze halen adem aan
de oppervlakte en dat doen ze door het achterlijf
net iets boven water te steken. Als je hem vastpakt,
kun je ook gemeen door hem gebeten worden.
*Haftenlarve. Haften worden ook wel eendagsvlie
gen genoemd. Het zijn tamelijk kleine dieren, te
herkennen aan hun lange staarten. Als larve leven ze

De volwassen Watermijt (rood) leeft vooral van Wa
tervlooien en zachte larven zoals bijvoorbeeld de
Haftelarve.
De gewone steekmug pop; nou we weten allemaal
wel waar die van eet.
Tubifex : een worm soort. Ze komen over de hele
wereld voor en leven op de bodem van zoete
wateren zoals rivieren en meren. De meeste mensen
met een aquarium kennen ze want zij voeren
ze aan hun vissen.
Meerdere Salamanderlarven (waarschijnlijk van de
Kleine Watersalamander). De larven van de
watersalamander zijn een gemakkelijke prooi voor
allerlei roofdieren zoals de geelgerande watertor.
Ook van deze laatste vonden we een larve. De geel
gerande watertor is een echte rover. Ook al als ze
nog larve zijn.
De Watersalamander zelf zagen we zwemmen,
hoewel de naam Watersalamander wat misleidend is
omdat het dier meestal alleen tijdens het broedsei
zoen in het water te vinden is en de rest van het
jaar op het land.
Een paar Kokerjuffers. Deze larven van de Schietmot
ten ontwikkelen zich vrijwel altijd in het water.
Om te ademen hebben ze een soort kieuw aan beide
zijden van het achterlijf. Ze heten Kokerjuffers
omdat de meesten kokertjes bouwen om in te schui
len en in zuurstofrijk water rond zwemmen.
Een slakje met een prachtig gemarmerd huisje. Deze
was zo klein dat we alleen met een
vergrootglas zijn prachtige gemarmerde huisje kon
den zien, maar niet met zekerheid kunnen zeggen
of het inderdaad de Zoetwaterneriet is.
Boven water zagen we Schaatsenrijders, deze leven
op het wateroppervlak. Ze kunnen op het water
lopen. Ze leven van dode of bijna dode insecten die
op het wateroppervlak vallen.

Bruine Heidelibel

Houtpantserjuffer

Een mannetje van de Houtpantserjuffer, Grote
Keizerlibel, het vrouwtje van de Bruinrode Heidelibel
Lantaarntje. Ook de Bruine- en de Poelkikker zijn
gezien en gehoord.
Kortom een groot scala aan verschillende soorten en
zeker ook de aantallen in tegenstelling tot de
Wiek waar de vangst wat karig was.

Larve Salamander
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Successie in het Duizend Bomen
bos en de Lange Duinen door Dorrit
van den Boogaard, natuurgids i.o.
Gidsen: Martine, Sien, Yolande en stagiaires Martina
en Dorrit
In september stond de opleiding tot Natuurgids
vooral in het teken van de successie. Het thema van
de wandeling op zondag 8 september was hierop
afgestemd en voor de natuurgidsen-in-spe een
goede manier om opgedane kennis in praktijk te
brengen.
Op deze stralende zondag, waarop het 25 graden
werd en het Open Monumentendag was, verschenen
om 2 uur ’s middags maar liefst elf personen. Omdat
het zo warm was en op het open zand de temperatuur
flink kan oplopen, liepen we van schaduwplek naar
schaduwplek. We begonnen bij het Duizend Bomen
bos in Soestduinen, gelegen op het voormalige Ko
dak- terrein. Hier zie je twee soorten successie naast
elkaar: die van de aangeplante bomen en struiken
en die van de natuurlijke begroeiing, die op dit afge
graven terrein zelf tot ontwikkeling komt. Inheemse
soorten zijn hier aangeplant, zoals Kardinaalsmuts,
Vuilboom, Lijsterbes, Berk, Grove Den en Zomereik. De
struikheide is ingezaaid.
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De reden van deze aanplant is dat de gemeente
Soest CO2 neutraal wil zijn en bovendien zo snel
mogelijk een natuurlijke corridor wil maken in het
kader van Hart van de Heuvelrug. Naast al deze
aanplant is het boeiend om te zien hoe goed de
natuur zichzelf redt, door op dit afgegraven terrein zelf
aan de slag te gaan. De spontane groei van onder
andere Grove Den, Berk, Teunisbloemen, Perzikkruid
en op een vochtiger gedeelte Wilg en Pitrus doen qua
hoeveelheid en grootte nauwelijks onder voor de
aanplant!
Duinen in stand gehouden
In de duinen aangekomen werd verteld dat de Lange
en Korte Duinen niet natuurlijk zijn. In de Middeleeu
wen vestigden zich agrariërs in dit gebied, die het bos
kapten en probeerden de arme zandgrond vrucht
baarder te maken. Dit gebeurde door afplagging,
bemesting met schapenmest en begrazing door
schapen. Op sommige plekken ging dat zo ver, dat
de kale zandgrond bloot kwam te liggen. Zo zijn deze
duinen ontstaan. De mens houdt de duinen tegen
woordig kunstmatig in stand door het kappen van
bomen, begrazing van heide door schapen en door
het los houden van zand. Maar als de natuur zijn gang
gaat, dan zouden de duinen begroeien.

Eerst met zandzegge, die in lange ondergrondse
wortels regelmatig een paar langwerpige 'sprietjes'
door het zand naar boven laat komen en zo het zand
een beetje vastlegt en een heel beetje schaduw
geeft. In dat hele kleine beetje schaduw kunnen an
dere pioniersplantjes gaan groeien, te beginnen met
algen, mossen, grassen en heide. Tot er uiteindelijk
een heel bos staat van vooral Eiken en Berken. Dat
bos is het laatste stadium van de successie.
In de duinen lijken sommige bomen een veel kortere
stam te hebben dan andere. Als je goed kijkt zie je
vaak dat de 'korte stam' op een heuveltje staat. Bij
een Den kun je duidelijk zien of het gedeelte boven
de grond jong is (meer roodbruin van kleur) en zo ja,
dan kan de boom wel 10 tot 15 meter in het zand
staan.
Wetenswaardigheden
Al wandelend passeerde van alles aan wetenswaar
digheden de revue. Zoals de Acacia, die oorspronke
lijk uit Afrika komt. Als de giraffe aan de nieuwe
scheuten knabbelt (daar zitten weinig doornen aan),
dan reageert de boom daarop door een chemisch
stofje aan te maken, dat de giraffe niet lekker vindt.
En het bijzondere is dat de Acacia’s in de directe
omgeving ook dit stofje gaan aanmaken! Bij de
westzijde van de Lange Duinen is het opvallend om
te zien hoe snel de Acacia zich uitzaait en groeit.
Bij de zogenaamde 'spechtenboom' werd verteld
over de gaten die de verschillende spechten maken:
een rond gat door de Bonte Specht, een liggend
ovaal door de Groene en een staand ovaal door de
Zwarte Specht.
Ook hoorden we dat een muis een dennenappel
helemaal kaal eet, terwijl een specht her en der een
zaad eruit rukt. Een eekhoorn trekt de zaden naar
buiten, waardoor de dennenappel open geklapt
wordt. Zo laat ieder dier zijn eigen sporen na.
Zo ook de Ree. Onderaan de stammetjes van een
Lijsterbes zagen we veegsporen, waar een reebok
geprobeerd had de oude huid van zijn gewei af te
schrapen.
Als laatste konden we een doorsnee zien van de
bodem bij een heuveltje aan de rand van de Lange
Duinen. De gelaagdheid van de podzolbodem was
hier goed te zien, met de in- en uitspoelingslagen en
de verschillende kleuren, waardoor deze lagen her
kenbaar zijn. Doordat de grond hier lang geleden al
vastgelegd was en er inmiddels een oude Den op
stond met lage begroeiing erom heen, had een hu
muslaag zich kunnen opbouwen en is het proces van
in- en uitspoeling tot stand gekomen.

Grove den
Deze dennen zijn soms wel 15 meter diep geworteld

Een goede afsluiting van deze wandeling: van een
kunstmatig aangelegd bos naar het laatste stadium
van successie.
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De invloed van dijkverbetering op de natuur langs de Zuidelijke Rand
meren en Eem door Albert Quist, natuurgids i.o
Als werknemer van ingenieursbureau Lievens in Breda, kwam ik in aanraking met het project dijkverbetering
Randmeren en Eem. Een lijvig onderzoek kwam mij onder ogen. Inmiddels ben ik gepensioneerd en gids in
opleiding bij IVN Eemland. Als u straks de eerste eerste bulldozers ziet verschijnen, die de dijkverzwaring
zullen inluiden, heeft u met dit artikel enige achtergrond informatie over dit veelomvattende project.
Waarom dijkverbetering?
De Gelderse Vallei Eem ligt gelegen tussen de heuvels van de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug is gevormd door de gletsjers uit de voorlaatste ijstijd. Dit is zo laag gelegen dat
het kwetsbaar is voor overstromingen. De kans hierop is klein maar wel degelijk aanwezig.
Als er een krachtige noordwestenwind staat, stuwt deze het water uit het Markermeer, de
zuidelijke randmeren en Eem op. De wind zorgt voor hogere waterstanden en veroorzaakt
golven. In extreme situaties kan de druk op de dijken langs de zuidelijke randmeren en Eem
zo hoog worden, dat deze kunnen bezwijken en het achterliggende land wordt overstroomd. In
Eemdijk en Spakenburg zou het water dan wel anderhalve meter hoger komen te staan en in
een deel van Amersfoort zelfs twee meter hoger. In het verleden zijn de dijken langs de Eem
herhaaldelijk doorgebroken wat gepaard ging met lokale ontgrondingen. Deze zijn nu nog
zichtbaar in de vorm van zgn. waaien (of wielen) in het landschap.

In het Waterschap Vallei & Eem voldoet 24 kilometer van de dijken langs de zuidelijke
randmeren en Eem niet aan de veiligheidscriteria. Voor de verbetering van de veiligheid zijn
verschillende maatregelen afgewogen via diverse studies en een milieueffectrapportage. Twee
alternatieven zijn uitgebreid beschouwd:
- alleen dijkverbetering
- een beweegbare waterkering bij de Hollandse Brug (Muiderberg) of bij de Stichtse Brug
(Huizen) dan wel in de monding van de Eem, aangevuld met dijkverbeteringen.
Deze alternatieven zijn beoordeeld op de aspecten landschap, cultuurhistorie, archeologie,
natuur, bodem, water, ruimtegebruik, bescherming tegen overstroming, toekomstvastheid,
beheer, onderhoud en kosten. Omdat deze twee oplossingsrichtingen niet veel van elkaar
verschilden op deze aspecten, is gekozen voor het verbeteren van de dijken, wat veel
goedkoper is dan een beweegbare waterkering.
Dijkverbetering kan gezien worden als een kralenketting van maatregelen, zoals het
aanbrengen van een berm tegen de dijkvoet, het aanbrengen van een damwand in het
dijklichaam, verlegging van de dijk, verhoging van de kruin van de dijk, het aanleggen
van een nieuw stuk dijk of het verflauwen van de dijkhelling door de voet van de dijk te
verbreden.
Wat betekent dit voor Eemland?
Waterschap Vallei & Eem is nu ruim vijf jaar bezig met de voorbereiding van dit project.
Onderdeel van deze uitgebreide en langdurige voorbereiding is het ecologisch onderzoek
en toetsing aan natuurwet- en regelgeving. Het noordelijk dijktraject maakt deel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
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Essentiële verbinding
De Eem vormt een belangrijke ecologische verbindingszone (EVZ) tussen het Eemmeer en
de Utrechtse Heuvelrug. De breedte van de oostelijke oever van de Eem varieert van vele
honderden meters tot hooguit enkele meters bij Eembrugge en Eemdijk. De westelijke oevers
zijn daarentegen altijd breed, en dus veel minder kwetsbaar.
De provincie Utrecht streeft ernaar van de Eem een rijkbegroeide verbindingszone te maken
metaanliggende natuurgebiedjes bestaande uit moeras, schraalland en vochtige ruigte en
op de wat drogere (hogere) plaatsen wat bloemrijk grasland. De gebieden met de hoogste
natuurwaarden - Bekaaide Maat, Zwarte Noord en Bruggematen - liggen langs de oostelijke
Eemdijk ten noorden van Baarn (zie figuur).
Bekaaide Maat - Het accent op realisatie van
dit buitendijks gebied ligt op moeras en vochtig
schraalgrasland. Op de dijktaluds wordt een
glanshaver hooiland nagestreefd.
Zwarte Noord- In dit gebied bestaat de vegetatie
uit glanshaver hooilanden en kamgrasweiden.
Plaatselijk zijn deze bloemrijk, elders verruigd.
De sloten herbergen zowel goed ontwikkelde
waardevolle vegetaties als vrij soortenarme
vegetaties. Het gebied is door Natuurmonumenten
deels ingericht met natuurlijk grasland en ondiepe
waterplassen voor steltlopers en weidevogels.
Gestreefd wordt naar een gevarieerde afwisseling
van moerasvegetaties, natte schraalgraslanden en
drogere kamgrasweiden. Landschappelijk staat
behoud van de openheid in het landschap voorop.
Bruggematen - De vegetatie in dit gebied bestaat
uit soortenarme cultuurgraslanden. Het streefbeeld
komt hier grotendeels overeen met het beeld dat
men in het gebied ‘Zwarte Noord’ voor ogen heeft.

Beschermde soorten
Recente inventarisaties door EcoGroen Advies uit Zwolle leveren het volgende beeld op van beschermde
soorten.
Flora: In en bij de sloten langs de Eemdijk werd niet alleen Zwanenbloem en Dotterbloem aangetroffen, maar
ook Veldgerst in een grote dichtheid. Op de stenige plaatsen langs de dijktraject in de Bekaaide Maat zijn
acht korstmossoorten van de Rode lijst gevonden, waaronder de ‘bedreigde’ Zeedambordje en Kleine
zeepkorst.
Broedvogels: Het gebied Zwarte Noord is deels ingericht als nat grasland met ondiepe poelen voor steltlopers
en weidevogels. Hier zijn broedvogels te verwachten zoals Grutto en Tureluur. In de opstallen langs het dijk
traject broeden soorten als Huismus en Steenuil.
Amfibieën: Binnendijks, ten noorden van Eemdijk is een waarneming bekend van de Rugstreeppad. De
zandige delen van de Eemdijk vormen mogelijk overwinteringgebied voor de soort. Langs de gehele Eemdijk,
zowel binnendijks als buitendijks, zijn ook waarnemingen bekend van de Poelkikker.
Vissen: In de sloten langs de Eemdijk is het voorkomen aangetoond of te verwachten van de Bittervoorn en
Kleine modderkruiper. Daarnaast komt Bittervoorn voor in de wielen die binnendijks langs de Eemdijk liggen.
Overige: In de omgeving van de Eemdijk zijn geen waarnemingen bekend van strikt
beschermde of bedreigde zoogdieren, reptielen of ongewervelden .
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Van het Bestuur
In de voorlaatste Mens & Natuur stelde de nieuwe voorzitter van het Landelijk Bestuur (LB) zich
voor. Om de relatie met de regionale afdelingen te verbeteren nam hij zich voor alle afdelingen
met een bezoek te vereren. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch, maar vragen ons af wanneer we
aan de beurt zijn. Dat kan nog wel even duren. Uitgaande van één bezoek per week aan een van de
170 afdelingen kost zo’n 3 ½ jaar. Om dit proces te versnellen heb ik samen met Jan Oudemans,
voorzitter van IVN Amersfoort, een brief opgesteld met het verzoek om een eerdere onderhoud.
Het provinciale besturenoverleg bij het Consulentschap in Oostbroek, zou daarvoor een goede
gelegenheid zijn. Hoewel positief gereageerd werd, is er tot dusverre geen concrete afspraak
gemaakt.
Overleg van groot belang
Een dergelijk overleg is van het grootste belang omdat er binnen de afdeling irritatie bestaat over het
nieuwe beleid van het LB. Hoewel we vorig jaar zware kritiek hebben geuit op dit beleid, lijkt
het LB vast besloten op de ingeslagen weg door te gaan. Twee belangrijke speerpunten zijn het
vergroten van de naamsbekendheid en van het aantal leden. De grootste sponsor van het Landelijk
IVN, de Postcode Loterij heeft op deze koers aangedrongen. In dit kader moeten de volgende
maatregelen en activiteiten gezien worden: deelname aan Floriade, nieuwe wervende website,
landelijke dagbladadvertenties en radiospotjes. Hiermee hangt samen de mogelijkheid landelijk
leden te werven en het opheffen van het verschil tussen leden en donateurs en het verzenden van
acceptgiro’s. Dat laatste is nodig om bovenstaande landelijke campagnes te kunnen bekostigen.
De irritatie hierover gaat niet zozeer over deze acties als zodanig: ook als we het er niet mee eens zijn
kunnen we daar wel mee leven, maar wat zorgen baart is het beleid waarop dit is gebaseerd en de
manier waarop de plannen uitgevoerd worden. Ik noem een aantal punten:
• De communicatie met de afdelingen is op zijn minst onvolledig (Bijvoorbeeld, hoe gaan we om
met landelijke leden en donateurs?)
• Het gevoerde financiële beleid is riskant. Het is onduidelijk of de grote investeringen in Floriade
en website terugverdiend worden, laat staan extra inkomsten opleveren.
• De initiatieven van het LB komen niet tot stand in overleg met de afdelingen. Maar
ernstiger is dat ze geen beroep doen op de expertise van de natuurgidsen. Bijvoorbeeld,
het Natuurontbijt kan door iedere enthousiaste medewerker georganiseerd worden (ook
door Natuurmonumenten). Waarom geen landelijke actie om de maandelijkse wandeling of
slootlessen te ondersteunen?
• Bovendien staan de initiatieven haaks op de manier van werken in de afdelingen. We hebben
geen werkgroep die zich bezig houdt met publieksactiviteiten zoals een Natuurontbijt.
Het is opmerkelijk dat onze afdeling in deze discussie een extreme positie inneemt. Veel afdelingen
vinden een grotere “zichtbaarheid” zo belangrijk, dat ze bovengenoemde punten als noodzakelijk
kwaad zien en daar vrede mee hebben. Immers, alle plannen van het LB zijn goedgekeurd door
de Landelijke Raad, die bestaat uit regionale vertegenwoordigers van de vereniging, dus door IVN
vrijwilligers en natuurgidsen uit onze provincie.
Onze eigen vereniging
Hoe dit verder verloopt, zullen we moeten ervaren. Ondertussen gaan wij gewoon verder op de
manier die al vele jaren tot successen heeft geleid. Wij zijn een enthousiaste vereniging met veel
werkgroepen en veel enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers met veel expertise. Wij hebben
voldoende aanwas van nieuwe leden en onze financiën zijn op orde en gezond. Dit geeft armslag om auto
noom te blijven optreden. Ook werken we steeds meer samen met andere lokale groene
organisaties, zoals Groei & Bloei, Paltzfestival en wellicht de vrijwilligerspoule die Herman van Veen
wil opzetten.
Het stimuleringsproject voor jongeren (Wolfsdreuvik tot Waterkant) is voor de tweede keer met
groot succes gehouden. Tijdens een lezing die Raymond over dit project gaf, bleek er bij de besturen
van de Utrechtse afdelingen grote belangstelling om een dergelijk project in de eigen regio op te
zetten.
Na tegenvallers en bemensingsproblemen gaat de nieuwe website nu toch echt van start. Als u voor de
eerste keer in kunt loggen, laten we dat via een email direct weten.

14

Nieuwe werkgroepleden nodig
Een punt van aandacht blijft de bemensing van de werkgroepen. Coördinatoren van de werkgroepen
signaleerden dat er , het moeilijk is voldoende actieve/ inzetbare gidsen te vinden (met name de scholen,
de wandelingenwerkgroep en de werkgroep communicatie). Hopelijk komen er nieuwe krachten voort uitde
nu lopende Natuurgidsenopleiding en wellicht zijn er mensen onder de lezers die graag (weer) actief willen
worden. Welkom!
Namens het bestuur,
Tony Gaillard

Uit de archieven deel 2: Natuur
wachten waarschuwen het
publiek
Een kleine greep uit de waarschuwingen die wer
den gegeven aan het recreeërende publiek.De
Natuurwachters die de bevoegdheid hadden op
te treden tegen vernieling en verontreiniging, pa
trouilleerden in 1968 in de regio Soest in de periode
april-oktober.
Uit hun jaarverslag komen de volgende serie
waarschuwingen in beeld;
-130
-17
-9
-1
- 152
- 10
-6
- 14
-3

voor roken in het bos
voor het gebruik van kooktoestellen
voor het werpen van vuil in bos en tuin
voor het graven in bosterrein
voor brommen op rijwielpaden
voor het plukken van bloem of plant
voor verrnieling of klimmen in bomen
voor het paardrijden buiten de ruiterpaden
voor jagende honden in de bossen

Naast de waarschuwingen werd 1 proces verbaal
aangezegd tegen een onwillige brommer op het
rijwielpad.
In 1968 bestond de Bond van Natuurwachters uit
31 Natuurwachters en 34 donateurs.
Uit het Jaarverslag: de nodeloze vernielingen, ver
oorzaakt door onachtzaamheid en vandalisme,
zijn nog zeer groot, Ik dank u allen voor Uw volhou
den van de strijd tot het behoud van het natuur
schoon in ons Soester recreatiegebied.Bedenkt
wel, dat ge het algemeen belang ermee dient!

Oproep: Wie helpt ons mee
zoeken?
Speurtocht naar de eitjes van de zeldzame dagvlin
der Sleedoornpage

De Sleedoornpage is een zeldzame dagvlinder die
een verborgen bestaan leeft. In Soest bevindt zich
een gezonde populatie van deze mooie dagvlin
ders. Elk jaar trotseren de werkgroepleden van
Vlinderwerkgroep IVN Eemland samen met iemand
van de Vlinderstichting de winterkou om te speuren
naar de minuscule eitjes van de Sleedoornpage.
Dit is namelijk de beste manier om de grootte van
de populatie vast te stellen.De vlinders zelf leven
een verborgen bestaan; meestal verblijven ze hoog
in de boomtoppen, ze komen eigenlijk alleen maar
naar beneden om nectar te drinken en eitjes af te
zetten.
Het is een flinke klus om elk jaar alle stekelige takken
van de Sleedoornstruiken af te speuren op de eitjes,
zo groot als een speldenknopje. En omdat vele
handen (in dit geval vele ogen)licht werk maken
zijn we op zoek naar mensen die ons zouden willen
helpen.
De dag/dagen waarop er naar de eitjes wordt
gezocht is nog niet bekend, maar valt meestal er
gens in een weekeind in januari/begin februari.Lijkt
het je leuk om ons te komen helpen, meldt je dan
aan via vlinders@ivn-eemland.nl We houden je dan
op de hoogte van de activiteiten rondom de Slee
doornpage.
Met hartelijke vlindergroet,
Remco Vos en Violet Middelman
Vlinderwerkgroep IVN Eemland
Tel. 06-11 26 88 33

15

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:
Ereprijsstraat 88,
3765 AL Soest

