NatuurNabij
IVN Eemland

winter 2012-2013-jaargang 40

Nacht van
de Nacht
2012

Fotografen
vertellen
Vogels in de
winter

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
Henk-Jan Strang, penningmeester
06-49718070
penningmeester@ivn-eemland.nl
Raymond ter Bogt, bestuurslid
06- 55332464
baarn@ivn-eemland.nl
Werkgroepen
Communicatie
Carla Franssen, Lia Huijskes en Laura van Erkelens
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

2

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

IVN Eemland
Voorwoord
Het eind van het jaar is in zicht en en dat vraagt om een
terugblik over 2012.
Dit jaar zijn we een werkgroep rijker geworden, waarvan we
in dit nummer hun eerste bijdrage zullen vinden. Deze foto
werkgroep heeft nu een aantal mooie foto's geleverd en
een geschreven artikel van de nieuwe coordinator Dick
Nagelhout. We bedanken Han voor de oprichting van deze
groep en hopen dat er nog veel mooie reportages zullen
volgen!
IVN staat naast educatie ook voor duurzaamheid en in deze
editie zullen we aandacht besteden aan het Zonnepanelen
project in Soest, 'de Zonaanbidders', onder leiding van Eric
Peerlkamp.
We hopen dat u veel leesplezier zult beleven aan de geva
rieerde artikelen in dit winternummer,
De redactie van Natuur Nabij
Lia Huijskes, Laura van Erkelens en Carla Franssen
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Vogels in de winter
door Lia Huijskes
‘s Winters hebben vogels het altijd moeilijker: er is
weinig eten te vinden en het is veel kouder. Voor vo
gels die zaad eten is het iets gemakkelijker, die halen
zaden uit bomen en van planten. Maar wat doen
insecteneters? Laat afgevallen blad zoveel mogelijk
liggen in najaar en winter. Het blad wordt gegeten
door insecten en die dienen weer als voer voor de
vogels. Er zijn 's winters veel minder insecten, maar
dat hoeft geen groot probleem te zijn, want merels
gaan gewoon wat anders eten. Merels, die veel
wormen eten, eten in de winter graag rozijntjes en
appels. Roodborstjes houden van havermout en
mezen zijn dol op vetbollen. Natuurlijk zoeken deze
vogels ook wel op de grond en in bomen en struiken
naar insecten, maar die zijn er veel minder en hebben
zich vaak ook goed verstopt. Daarom is de winter een
moeilijke tijd. Vooral voor jonge vogels die nog geen
winter hebben meegemaakt is het moeilijk. Ze moe
ten immers nog alles leren.
Kleine vogeltjes verliezen tijdens een koude winter
nacht soms wel tien procent van hun lichaamsge
wicht. Door hun hoge lichaamstemperatuur van 40°
C. hebben ze een hoge verbranding en veel energie
nodig. 's Ochtends hebben ze honger. Als je dan iets
klaar hebt staan, hebben ze een goed begin van de
dag. In de namiddag willen ze ook graag nog voed
sel vinden om de nacht goed door te komen.
Je kan het beste voer geven wat zo dicht mogelijk bij
de natuur blijft: geen patat, of gezouten pinda’s of
ander vet en zout eten. Dit is beslist niet goed voor
vogels. Wel kun je bijvoorbeeld rozijntjes en kleine
stukjes brood geven, gekookte aardappels of een
restje rijst, appels en appelschillen, stukjes ongebran
de pinda’s (altijd in de dierenzaak kopen!), stukjes
walnoot en hazelnoot, en zonnepitten en universeel
voer, speciaal geschikt voor insectenetende vogels.
Ook een beetje havermout is goed. Je kunt het beste
op vaste tijden voeren, bijvoorbeeld ‘s morgens vroeg
en om een uur of vier en niet teveel tegelijk.

boom invliegen: dan heeft er een iets gezien en alarm
geslagen. Je hoort een tjilp of een piep en weg zijn
ze allemaal.
Houd een voedertafel goed schoon. Als de tafel vuil
wordt lopen de vogels de kans om ziek te worden.
Met een ijskrabber voor autoruiten, een bostel en
schoon water is de tafel snel weer schoon. Goed laten
drogen en je kunt er weer voer op strooien.
Vogels hebben in de winter ook water nodig om te
drinken. Het is beter dat ze niet baden, want dat is
veel te koud voor ze. Het beste kun je een ondiepe
schotel of bord nemen en er een kei indoen. Zo kun
nen ze alleen drinken.
Als het licht vriest, dan kun je wat suiker in het water
doen; het verandert dan niet zo snel in ijs. Vriest het
echt heel erg, maak dan wat ijsblokjes heel erg fijn.
Vogels smelten deze stukjes zelf met hun tong en
drinken dan zo. Zet ook water elke dag vers neer.
Vogels zijn slim. Ze weten precies wanneer er iets te
halen valt.
Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de
winter om zich op temperatuur te houden, in het
voorjaar om te nestelen en om eieren te leggen,
daarna om hun territorium te verdedigen en hun
jongen groot te brengen. In het najaar moeten ze
weer reserves opbouwen voor de winter. Je kunt ze
dus het hele jaar bijvoeren. Ze zullen zich niet volprop
pen als hun honger gestild is. Ook zullen ze niet verle
ren zelf voedsel te vinden.

Bron
KNNV:
http://www5.knnv.nl/sites/www5.knnv.nl/files/tuinvo
gelschoolkrant.pdf
Meer informatie
Vogelbescherming:
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/vogels_voeren/
wanneer_voeren
foto reiger volgende pagina : Peter van der Wijst

In de winter slapen de vogels in dichte struiken, onder
dakpannen en ook in nestkastjes. Daarom kun je het
beste nestkastjes laten hangen. Je moet dan in okto
ber wel het nestkastje even goed schoonmaken en
weer laten drogen voordat je het weer ophangt. Vaak
gaan vogels met een heel stel naar binnen om de
nachtdoor te brengen. Samen houden ze elkaar
lekker warm.
Het beste kun je op verschillende plekken voer strooi
en, zowel op de grond als op de voedertafel. Hang
verschillende mezenbollen en pindanetjes op. Zo
voorkom je dat er veel gevochten wordt tussen de
vogels en iedereen aan de beurt komt. Vogels hou
den ervan om alles in de gaten te houden, strooi het
voer daarom op een open plek, niet te dicht bij
struiken. Onder een struik kan zich immers een kat
verstoppen! Daarom is een voedertafel handig. Vo
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De Groene Inval/ Gemeente Baarn duurzaam bezig
door Piet Korver
In overleg en met steun van de gemeente Baarn is besloten om voorlopig voor de duur van een jaar een
Energieloket te starten in De Groene Inval. De bedoeling is dat het loket begin januari open gaat en dat er
iedere zaterdagmorgen iemand aanwezig zal zijn voor deskundig advies. Burgers van Baarn kunnen dan
met al hun vragen omtrent energie en duurzaamheid terecht bij De Groene Inval, ook zal er voor iedereen
informatie beschikbaar zijn.
De zonnepanelen op het dak zijn al geplaatst en doen hun werk, iedereen kan ze komen bekijken en begin
januari ook informatie over zonne-energie opvragen. Op dit moment zijn we hard aan het werk om het
Energieloket begin januari operationeel te laten zijn. De opening van het energieloket zal plaatsvinden op
12 januari 2013 om 10.30. Wethouder J. Baerends zal de openingshandeling verrichten. Op onze website
(www.degroeneinval.nl) is te lezen wat de opbrengst van de zonnepanelen op De Groene Inval is (ga dan
naar de knop energieloket).
Bedrijven
Als onderdeel van het Energieloket wordt een lijst met lokale bedrijven opgesteld die
werkzaam zijn op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Zo kunnen
particulieren gemakkelijk offerte aanvragen indienen en wordt direct de lokale bedrijvigheid
gestimuleerd. Hiervoor zijn bedrijven gevestigd in Baarn en omstreken met een vragenlijst
benaderd.
De Groensoos
De in 2011 opgestarte activiteit voor ouderen, dit jaar voorzien van de naam Groensoos,
blijkt een succes. De bezoekers van de soos komen trouw iedere veertien dagen naar De
Groene Inval om daar anderhalf uur bezig te zijn met diverse activiteiten. Deze activiteiten
bestaan uit leuke dingen maken met diverse materialen die dan ook te maken hebben met het
huidige seizoen, een quiz, een mooie film of gewoon gezellig in de natuurtuin een kopje thee
drinken en kijken naar de jeugd die op de schooltuinen bezig is.
Er is nog plaats voor een paar ouderen die het leuk vinden één keer in de veertien dagen een
leuke activiteit te doen in De Groene Inval.
Natuur en Techniek
In het kader van de invoering van het vak Natuur en Techniek in het basisonderwijs
ontwikkelde De Groene Inval een zestal lesdozen met als onderwerpen : verkeerslicht
maken, drijven en zinken, magneten, lucht en water, absorptie en spiegels.
Met deze lesdozen kunnen schoolgroepen zelfstandig werken en proefjes doen. In de lesdozen zitten
materialen, werkbladen, achtergrondinformatie en lessuggesties. De zes lesdozen zijn aan
alle basisscholen ter beschikking gesteld. Op dit moment worden er weer twee lesdozen
ontwikkeld met als onderwerpen geluid en elektromagnetisme. Zodra ze klaar zijn worden
deze lesdozen ook aan de scholen ter beschikking gesteld.
Piet Korver, nmc De Groene Inval Baarn,
Telefoon 035 5416013, info@degroeneinval.nl , www.degroeneinval.nl
Postbus 366, 3740 AJ Baarn, KvK Gooi en Eemland 41188291, Rabobanknr1294.37.182
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Excursie Haarzuilens
door Violet Middelman
Zaterdag 13 oktober jl. vertrokken we met 11 man/
vrouw naar de boerderij van Natuurmonumenten op
landgoed Haarzuilens, waar boswachter Tim Kreetz
ons om 9.30 uur hartelijk ontving. Onder het genot
van koffie en thee met een door Corry aangevoerde
echte herfstvlaai, kregen we van Tim een inleiding
over de geschiedenis en ontwikkeling vanlandgoed
Haarzuilens.
Sinds 2000 beheert Natuurmonumenten landgoed
Haarzuilens, de landerijen bij kasteel De Haar. De 400
hectare grond van het landgoed is bedoeld als re
creatiegebied voor o.a. inwoners uit Vleuten en
Leidsche Rijn. Natuurmonumenten wil een zo hoog
mogelijke natuurwaarde in het gebied realiseren.
De wandeling
De wandeling startte bij de voormalige boomgaar
den. We keken uit over grasland en een grote plas.
Men kan hier picknicken, sporten, spelen, wandelen
en meer. De grote plas is ontstaan door het afgraven
van zand voor de uitbreiding van de snelweg A2, die
pal achter het gebied loopt. De plas is 45 meter diep
(!), het is dan ook levensgevaarlijk om erin te zwem
men. Omdat het water zo diep is zal het in de winter
nooit dichtvriezen, dus een ideale plek voor watervo
gels.
Verderop zagen we de eendenkooi uit 1740, een plas
omgeven door karakteristiek hakhout met oude
knotbomen. Vrijwilligers hebben de eendenkooi vol
ledig hersteld. Men hoopt er binnenkort weer eenden
te vangen, om ze te kunnen ringen.De route ging
verder naar een boomgaard. Lang geleden stonden
hier allemaal hoogstambomen, die in de loop der tijd
zijn vervangen voor laagstambomen.Natuurmonu
menten heeft er nu weer hoogstambomen geplaatst.
We kwamen uit bij het dorp Haarzuilens, omringd door
een brede sloot. Dit dorp is ruim 100 jaar geleden bij
de herbouw van het kasteel naar de huidige locatie
verplaatst. De luiken van veel huizen in het dorp zijn
in dezelfde kenmerkende rood/witte kleuren geschil
derd als het kasteel.
Tim bracht ons verder over het landgoed, naar de
voormalige maïsakkers. Een deel van het oude ker
kenpad van Haarzuilens naar Vleuten is in ere her
steld. Het gebied is nu in verschillende akkers opge
deeld; er zijn akkers waarop altijd winterrogge staat,
maar er zijn ook akkers waar ze mee experimenteren.
Intussen was het gaan regenen, eerst zachtjes, maar
al snel meer. Paraplu’s en regencapes werden tevoor
schijn gehaald... We waren gelukkig al aardig aan
het eind van de wandeling.Met natte broeken kwa
men we terug bij de boerderij waar Tim werd bedankt
door Corry.
Daarna heeft merendeel van de deelnemers heerlijk
geluncht bij ’t Wapen van Haarzuylen in het dorp. Het
was er lekker warm, we werden langzaam weer droog.

foto Violet Middelman

Het was een leuke, interessante en gezellige excursie.
We hebben veel geleerd en gezien, we hadden een
zeer spontane en informatieve gids en een gezellige
club deelnemers. Komende zomer maar eens kijken
hoe het gebied er dan uitziet!
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Nacht van de Nacht 2012
door Peter van der Wijst en Violet Middelman
Zaterdag 27 oktober 2012 werd voor de 8ste keer het
landelijke evenement De Nacht van de Nacht geor
ganiseerd. Door heel Nederland waren er activiteiten
georganiseerd om mensen kennis te laten maken met
het donker, bewust te maken van het nut van de
duisternis en te wijzen op de lichtvervuiling. IVN Eem
land deed hier voor de 4e keer aan mee. Dit jaar
hadden we een wandeling op De Stulp te Baarn. Op
de parkeer- en verzamelplaats werd iedereen bij
kaarslicht ontvangen.
De belangstelling was groot, te groot zelfs: meer dan
85 mensen meldden zich aan, waaronder veel gezin
nen met jonge kinderen. Helaas hadden we maar
plek voor 60 deelnemers en dus moesten we vele
belangstellenden teleurstellen.
De mensen gingen in vier groepen op pad door het
donkere bos. Eerst moesten ieders ogen langzaam
wennen aan het donker en ook de oren werden ge
spitst. Onderweg werd er onder meer verteld over
welke dieren ’s nachts actief zijn en wat het nut van
het donker is. Ook de lichtvervuiling kwam ter sprake.
Helaas was het te koud voor de vleermuizen en sabel
sprinkhanen, die we anders met de aanwezige bat
detectors hadden kunnen horen. Toch werd er nog
een Gewone Grootoorvleermuis gehoord. En dat met
maar 1,5 graden Celsius!
Aan het eind van de wandeling kon men nog een
kijkje nemen bij de nachtvlinders. Ook voor de vlinders
was het te koud. Gelukkig waren er toch nog twee
stoere nachtvlinders die de kou trotseerden. Ze lieten
zich mooi bekijken, net zoals de vrouwtjes van de
Zuidelijke Boomsprinkhaan.

boomsprinkhaan door Remco Vos

8

Op het grote grasveld bij de parkeerplaats stonden
drie telescopen/sterrenkijkers klaar om een blik op de
maan en sterrenhemel te kunnen werpen. Te zien
waren onder andere de Zomerdriehoek (bestaande
uit Wega-sterrenbeeld Lier-, Deneb -sterrenbeeld
Zwaan- en Altair -sterrenbeeld Arend-). Dit is de hele
zomer gedurende de hele nacht te zien. Zo is sterren
beeld Orion de gehele winter te zien.
De Grote Beer (steelpan) was prachtig te zien en ook
hoe je vanaf daar bij de Poolster kunt komen. Vanaf
de Poolster kun je weer door naar sterrenbeeld Cas
siopeia (grote W).
De middelste ster van de steel van Grote Beer, Mizar,
is een optische dubbelster. Ze staan toevallig in de
zelfde richting. De Indianen gebruikten deze ster om
te onderzoeken of iemand goede ogen had. Net er
boven staat namelijk de ster Alcor, die iets zwakker
straalt.
Als je een voldoende grote telescoop op Mizar en
Alcor richt, dan zie je dat Mizar een echte dubbelster
is. Helaas bleef Jupiter te laag om te zien, tijdens de
wandelig over de Stulp was Jupiter wel zichtbaar. Het
Zevengesternte kwam te laat boven de bomen uit.
Het was een geslaagde wandeling in een donker bos
met leuke en informatieve verhalen. Een enkele groep
heeft een Bosuil horen roepen. Het was koud, maar
droog. Ook was er een mooie sterrenhemel, ondanks
de bijna volle maan. De belangstellenden maakten
het geheel natuurlijk af door hun aanwezigheid. Wat
een mooie opkomst!

foto Violet Middelman

Met de Werkgroep Fotografie op
Stap
Met sneeuw moet je altijd wat overbelichten, want
anders krijg je wat grauwe foto’s.
Werken met een statief is lastig, maar levert wel
mooiere plaatjes op. Vooral als er weinig licht is’.
Als je wat verder door je knieën zakt, krijg je waar
schijnlijk een mooiere compositie.
Zomaar wat opmerkingen die je kunt horen op een
'zogenaamde safari' van enkele enthousiaste IVN-fo
tografen.
De werkgroep
Sinds een jaar is binnen IVN-Eemland de werkgroep
Fotografie actief. Rond de tien leden gaan, in principe
op de vierde zondag van de maand, de natuur in om
foto’s te maken. Soms gaat dit gezamenlijk met leden
van een andere werkgroep. Zo zijn we een aantal
keren opgetrokken met de Vlinderwerkgroep. We
hebben verschillende doelen voor ogen. In de eerste
plaats willen we een bestand opbouwen van mooie
natuurfoto’s uit onze omgeving. Die kunnen dan ge
bruikt worden voor bijvoorbeeld NatuurNabij, voor
persberichten of voor het aankleden van de website,
maar ook voor verschillende IVN-projecten. Verder is
het leuk om met andere fotografen kennis uit te wis
selen over fotografie. Daarbij kan het gaan om de
techniek (welk diafragma kies jij hier?), maar ook over
bijvoorbeeld het maken van een mooie compositie
(als je hier gaat staan komt je onderwerp beter tot
zijn recht). Daarnaast is het gewoon gezellig om met
natuurminnaars rond te sjouwen en je ‘kennis van de
natuur’ te vergroten.
Iedere ‘safari’ kiezen we een thema. Dat kan een
landschap in onze regio zijn. Denk aan de verschillen
de bossen, de Soester Duinen of de Eempolder. Een
andere insteek is een categorie uit het planten- en
dierenrijk, zoals vogels, vlinders of paddenstoelen.
Aangezien de seizoenen ook grote verschillen in foto’s
opleveren zitten we dus niet om onderwerpen verle
gen.
Safari’s
Het is misschien wel leuk om een korte impressie te
geven van een aantal safari’s.
Afgelopen winter zijn we naar de Lange Duinen in
Soest geweest. We konden prachtige foto’s maken
van de grote plassen die daar ’s winters ontstaan na
forse regenval. Een van ons wist daar rood bekermos
te vinden. Anderen kenden daar bomen waar de
ransuilen zich schuil houden. Het leverde mooie
plaatjes op.
In februari hebben we op de Stulp gezocht naar de
Klapekster die daar zou moeten zitten. We weten dat
hij er was, maar we hebben hem helaas niet gevon
den.

De polder bij Eemnes was eind maart onze bestem
ming. Het weer was wat regenachtig. Tussen alle
grauwe kol- en brandganzen zaten ook twee zeldza
me roodhalsganzen.
Eind april zijn we samen met de Vlinderwerkgroep op
zoek gegaan naar Oranjetipjes. Het was een bewolk
te dag, maar toen er eindelijk een gaatje in de be
wolking viel konden we gelukkig enkele exemplaren
op de gevoelige plaat vastleggen (zoals dat vroeger
heette).
Eind mei zijn we naar de Kwekerij gegaan om de di
versiteit aan natuur daar vast te leggen. Een aantal
foto’s is nog gebruikt bij het bezwaar dat aangete
kend is tegen de voorgenomen sloop.
Met de Vlinderwerkgroep zijn we dit jaar ook nog
enkele keren naar de Stompert in Soesterberg ge
gaan. Het leverde een rijke oogst aan beelden op van
onder meer Heivlinders, Metaalvlinders, de zeldzame
Geelsprietdikkopjes en geparasiteerde grijze zandbij
en.
Tot slot konden we het niet laten om deze herfst eens
paddenstoelen te fotograferen. In het Baarnse Bos
was genoeg aanbod. Omdat het behoorlijk waaide,
konden we ook nog ons best doen om vallende
bladeren te fotograferen, wat niet meeviel!
Het ligt in de bedoeling om af en toe de foto’s van
elkaar te bekijken en te ‘bespreken’.
Uitnodiging
Spreekt je dit aan? Kom er bij! Je hebt geen dure
apparatuur nodig om mooie foto’s te kunnen maken.
Foto’s van een aantal leden van onze werkgroep zijn
te zien op onze eigen fotoplek: http://fwg-eemland.
pgserve.nl.
Als een werkgroep geïnteresseerd is om eens een
aantal fotografen mee te laten lopen, laat het ons
dan weten en neem contact op met Dick Nagelhout
(vanaf 1 januari 2013 coördinator van de werkgroep
Fotografie).

Dick Nagelhout
Han Keuning (coördinator tot 1 januari 2013)
Peter van der Wijst

Op de volgende pagina vindt u een aantal mooie
foto's die door de Fotowerkgroep in 2012 zijn ge
maakt.
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Pluismeer door Rosalie van Kummel

foto Baarnse Bos door Adri Visch
fotografen aan het werk, door Peter van der Wijst

de lange Duinen door Dick Nagelhout

gehakkelde Aurelia door Peter van der Wijst

Fotografiewerkgroep IVN Eemland
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PUBLIEKSWANDELINGEN
Stap je warm en kijk om je heen
Stevige wandeling door de bossen van Lage Vuur
sche, waarbij wordt stilgestaan bij de verschillende
soorten landschappen die we tegenkomen.
Zondag 13 januari 2013 om 14:00 uur
Locatie: Lage Vuursche
Startpunt: Kuil van Drakensteyn
De wandeling is gratis en aanmelden is niet nodig.

Vogels in de polder
Met een beetje geluk zijn er nog honderden ganzen
aanwezig, maar zijn ook de grutto, de kieviet, de tu
reluur en de scholekster zijn al volop te horen en te
zien. Dikke jas aan en wanten mee, want er kan een
heel koud windje staan in de polder.
Zondag 10 maart 2013 om 14.00 uur
Locatie: Eemnesserpolder
Startpunt: NN
De wandeling is gratis en aanmelden is niet nodig

Speuren naar diersporen
Dieren laten zich niet zo vaak zien, maar uit allerlei
sporen kun je toch opmaken, dat ze er zijn.
Deze wandeling is erg geschikt voor kinderen, die aan
de hand van zoekkaarten zelf kunnen proberen te
ontdekken welk dier er in de buurt is geweest.
Zondag 10 februari 2013, om 14.00 uur
Locatie: Lage Vuursche
Startpunt: bij het Koos Vorrinkhuis, Koudelaan 16,
Lage Vuursche
De wandeling is gratis en aanmelden is niet nodig

Speurtocht naar de eitjes van de
zeldzame dagvlinder Sleedoorn
page
Oproep: Wie helpt ons mee zoeken?
Op zaterdag 26 januari zullen we vanaf 10.00 uur
op zoek gaan naar eitjes van de zeldzame dagvlin
der Sleedoornpage. Tussen de middag is er een
pauze op een warme plek met heerlijke soep. Lijkt
het je leuk om ons te komen helpen, meldt je dan
aan via vlinders@ivn-eemland.nl
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 de
vlinders hoog in de boomtoppen. Ze komen eigen
lijk 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 naar eitjes,
die zo groot zijn als een speldenknopje.
En, omdat vele handen (in dit geval vele ogen) licht
werk, maken zijn we op zoek naar mensen die ons
op deze dag willen helpen.
Remco Vos en Violet Middelman
Vlinderwerkgroep IVN Eemland
Tel. 06-11 26 88 33
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Snuffelstage van de scholenwerk
groep: De Zoom
door Lucy Remmerswaal, natuurgids i.o.

De Scholenwerkgroep
In de laatste Natuur Nabij las ik de oproep voor
nieuwe werkgroepleden, onder andere voor de
scholenwerkgroep. Ik ben een van de natuurgidsen
in opleiding en wil graag mijn ervaringen delen die ik
opgedaan heb tijdens ‘de snuffelstage’ bij de Scho
lenwerkgroep.
De Scholenwerkgroep geeft natuurlessen aan scho
lieren van het basis- en voortgezet onderwijs. Voor
leerlingen van de basisschool worden slootlessen en
herfstlessen gehouden. De slootlessen worden geor
ganiseerd in juni, de herfstlessen in oktober. In een
periode van enkele weken worden de basisschoolkin
deren uitgenodigd voor een bezoek in de polder of
in het bos. Buiten de herfst- en slootlessen organiseert
de Scholenwerkgroep ook het project 'Van Luchtkas
teel tot Dassenburcht'. Een veelomvattend natuur/
cultuurproject, die in april en mei wordt gehouden.
Als voorbereiding op de lessen wordt een informatie
blad naar de leerkrachten van de deelnemende
scholen gestuurd. De leraren kunnen met behulp
hiervan de leerlingen voorbereiden op hun bezoek.
Herfstlessen
Ik loop een dagje mee met de herfstlessen. En herfst
is het vandaag, op donderdag 4 oktober 2012. Het is
11 graden Celsius en het regent héel hard. De school
die om 9.00 uur in het bos wordt verwacht heeft afge
beld. Gelukkig wordt het daarna iets droger. De
Driesprong, de school die om 10.30 uur ingepland
staat, komt wel.
De meeste leerlingen van groep 3 van de Driesprong
hebben laarzen aan en duiken meteen de plassen
in. Door de juf wordt de klas in drie groepen verdeeld.
Ik ga mee het bos in met Engelien, een van de vrijwil
ligers binnen de scholenwerkgroep. Zowel Engelien
als ik hebben de voorwandeling van de scholenwerk
groep op maandagochtend gemist. Engelien heeft
echter al zoveel lessen gegeven, dat het zonder
voorwandeling ook goed komt. Zij vertelt wat over de
herfst in het bos. Gewapend met spiegeltjes (en een
verrekijker) bekijken de leerlingen de paddenstoelen
aan de onderkant. Een van de begeleidende vaders
weet veel over het bosleven en deelt deze kennis
graag met iedereen. Al rennend en huppelend door
het bos ontdekken we veel verschillende paddenstoe
len, gelukkig ook rode met witte stippen. We kijken bij
de mieren, vinden een uilenbal, dennen- en sparren
appels en ook een aantal galappeltjes. Als Engelien
ergens het schors van een dode boomtak optilt
komen er heel veel pissebedden tevoorschijn. Het
springzaad van de springbalsemien valt erg in de
smaak bij de kinderen. Tot teleurstelling van een van
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de meisjes zijn er nog geen gekleurde blaadjes in het
bos. Haar meegenomen plastic zak blijft leeg. Als we
aan het einde van de les de zoekkaart 'paddenstoe
len' te voorschijn halen, blijken we best een aantal
paddenstoelen van deze kaart te hebben gezien.
LEES MEER OP... pagina13

Vogelpindakaas
Nieuw !
Voor de tuinvogels in de winter
Bird's Pindaboter , verkrijgbaar bij Eemland Voeders;
4,95 €

VERVOLG SNUFFELSTAGE

Natuurwerkdag 2012

‘s Middags

door Raymond ter Bogt

Wij gaan snel naar huis om te lunchen, want om 13.00
uur komt groep 4 van de Driesprong naar het bos. Als
we om 12.50 uur aankomen staat de hele klas al op
ons te wachten. Deze les loop ik met Alma mee. De
zon schijnt nu en er komen wat insecten tevoorschijn.
Er springt een kikker tussen de bladeren. Met behulp
van vergrootglaspotjes worden spinnen en mestke
vers uitgebreid bekeken. Het verhaal van Alma over
elfen en kabouters bij de elfenbankjes en het beker
mos wordt aandachtig beluisterd.
Daarna staan we stil bij een stuk getrapte mieren
hoop. Alma vertelt hoe druk de mieren zijn om voor
hun koningin een soort van flatgebouw te bouwen en
eten te verzorgen en dat het dan niet leuk is om dat
gebouw in te laten storten door er met stokken in te
porren. Hopelijk komt deze boodschap bij een aantal
kinderen over.
Dit uur zien we weer een heleboel andere padden
stoelen. We vinden sparrenappels, waaraan duidelijk
te zien is dat er spechten aan gegeten hebben. Alma
laat zien hoe deze vogels de appels tussen het schors
van een boom klemmen om daarna de zaadjes er
tussen uit te eten. Op een gegeven moment hebben
de (meeste) kinderen genoeg gehoord en gezien en
willen ze alleen nog maar rennen en door de plassen
stampen. Om 14.15 uur vertrekken ze weer naar
school en keert de rust terug in het bos.
Ik vond het erg leuk om deze dag in het bos door te
brengen en door de ogen van basisschoolkinderen
naar de natuur te kijken. Het overdragen van kennis
en een beetje respect voor de natuur aan kinderen
is heel zinvol en leuk.
Na het voltooien van de natuurgidsenopleiding lijkt
het me leuk om te participeren in de scholenwerk
groep.

Op zaterdag 3 november is Casper Huurdeman
langsgekomen bij een klein, spontaan georganiseerd
project voor de Natuurwerkdag 2012. In de twee
weken voorafgaand is in overleg met het Baarnsch
Lyceum een klein winterproject opgestart voor maat
schappelijke stagiairs, die voor Kerst nog hun verplich
ting wilden voldoen. In overleg met de partners van
het Wolfsdreuvik project is toen besloten, om de
knotwilgen langs de Eem-rivier een “handje te gaan
helpen”. De beheerders van de provincie Utrecht,
Scouting Baarn en het Baarnsch Lyceum gingen er
allemaal heel snel mee akkoord.
Casper heeft die dag een aantal prachtige foto’s
gemaakt van deelnemers. Ook is het project er heel
mooi opgezet. Om het werk af te ronden, moet er in
januari en februari nog wel volop geruimd worden.
Dit wordt met de school gepland. Via de website
wordt begin januari bekend gemaakt, wanneer er
weer verder wordt gewerkt. We hopen dan op spon
tane deelname naast de deelname van de 15-jarigen
van Het Baarnsch Lyceum. Wil je wat meer van het
project weten, dan kan je kijken op de projectsite:
http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/wilgenknotten/993

foto Casper Huurdeman
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Zonaanbidders project in Soest
door Carla Franssen
'Soest is de zonnigste gemeente van de provincie Utrecht !''
Op een regenachtige zaterdag in november is er open dag in Soest. Een open dag georganiseerd door de
Gemeente Soest, waarbij Soesters, die iets bijzonders kunnen laten zien in het kader van Duurzaamheid, hun
deuren open stellen.
Ik ga op bezoek bij Ed Peerlkamp aan de Bunder 14 te Soest. Hij is initiator geweest van het burgerinitiatief
''Zonaanbidders'', om duurzame energie in Soest te introduceren.
In maart 2012 is daartoe een expertgroep opgericht, die is gaan uitzoeken hoe en op welke manier burgers
van Soest op een goede manier toegang kunnen krijgen tot duurzame energie.
Deze onbezoldigde expertgroep bestond voornamelijk uit deskundigen en idealisten, zo vertelt de heer
Peerlkamp . Hij zelf is chemicus met grote belangstelling voor duurzame energie.
''Veel mensen zagen door de bomen het bos niet meer en dit initiatief bood mensen de kans om met goede
begeleiding en uitgebreide informatiepakketten eenvoudiger de stap te zetten naar de aanschaf van zon
nepanelen''. Nu er nog 15 % subsidie vanuit de overheid geboden wordt, was het van belang om een leve
rancier te vinden die tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding de zonnepanelen wilde leveren.
En dat is ons gelukt, aldus de heer Peerlkamp.
Uitgangspuntenvan het project
Collectieve inkoop van zonnepanelen (geen collectoren)
- voor burgers, incl. voorbeeldhuis
- voor VVE’s (vereniging van eigenaren)
- niet voor bedrijven of woningbouwverenigingen
- goede prijs/kwaliteitsverhouding
Werkwijze
Middels een zogenaamde 'schouw aan huis' werd door de installateur op locatie bekeken hoe het zat met
de elektrische aansluiting in de meterkast en of er bijvoorbeeld veel invloed was van schaduwwerking op het
dak. Zo kreeg iedere deelnemer een advies en offerte op maat.
Huishoudens gingen een eigen/individuele koopovereenkomst aan met de leverancier van de zonnepane
len. Deelnemers konden daarbij gebruik maken van de gunstige condities die het expertteam heeft bedon
gen. Wat de aankoop extra aantrekkelijk maakte was de landelijke subsidie voor zonnepanelen. Het subsi
diebedrag is 15% van het aankoopbedrag met een maximum van 650 euro per installatie. Deze regeling is
2 juli 2012 van kracht geworden en loopt nog steeds zolang er subsidiegeld beschikbaar is.
''Na de eerste 8 jaar heb je 25 jaar gratis stroom''
Het project is inmiddels per 1 oktober afgerond en en met succes! Ruim 100 huishoudens kozen via deze
actie voor zonnepanelen waarbij totaal 1097 panelen zijn geplaatst op de Soester daken. Een prachtige
bijdrage aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Per 1 oktober 2012 is dit project officieel ten einde.
Maar , zoals hierboven beschreven, kunt u ook na 1 oktober nog steeds gebruik maken van de gunstige
inkoopcondities van deze collectieve inkoopactie.
Verschil zonnepanelen en zonnecollector
Soms wordt het woord zonnepaneel ook gebruikt voor zonnecollector, dit maakt het verwarrend. Zonnecol
lectoren leveren warmte op voor o.a. warmwatergebruik. Je bespaart dan op de gasrekening. Tevens kun
je zonnecollectoren gebruiken voor je centrale verwarming of vloerverwarming of als zwembadverwarming.
In combinatie met een CV Hoog Rendement Houtkachel kan het gasverbruik zo drastisch dalen dat de
Cv-ketel nog nauwelijks aanslaat. In het Zonaanbidders project staan alleen de zonnepanelen centraal.
Zonnepanelen leveren stroom op. Je bespaart dan op de prijs van de elektrarekening.
De aanschaf van een zonnecollector is wel duurder; het vraagt naast de panelen de aanschaf van een
opslagvat en genoeg ruimte in huis om deze te kunnen plaatsen.
Tot slot vertelt de heer Peerlkamp, gaan zonnepanelen zo'n 30 jaar mee. Na een uitgebreide rondleiding
waarbij ik precies kan zien wat er die dag aan zonnewarmte opgeslagen is ,via de Sun Beam, rond ik dit
bezoek af aan de Bunder en ben ik een stuk wijzer geworden over Zonaanbidders, duurzaamheid en haar
gedreven energieambassadeur, de heer Peerlkamp.
Meer informatie?
Voor meer algemene informatie over de zonnepanelenactie kunt u nog steeds contact opnemen met het
expertteam Zonaanbidders Soest: zonaanbidderssoest@gmail.com of het consortium GE4ALL/Elektrofort:
info@elektrofort.nl.
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Van het Bestuur
Nieuwe website
Eindelijk is de nieuwe website in de lucht gegaan na een jaar ontwikkelen. Dat lijkt erg lang maar er
komt veel bij kijken, niet alleen kennis en ervaring maar ook doorzettingsvermogen. De huidige website doet
niet onder voor die van het landelijke IVN, terwijl daar tonnen euro’s in gestort zijn! Raymond, met hulp van
Henk-Jan, heeft die klus in de kleine uurtjes moeten klaren, terwijl beiden ook nog allerlei andere taken in
onze afdeling hebben. Dit laat goed zien hoe moeilijk het is vrijwilligers te krijgen die niet alleen “wat in de
natuur willen doen” maar ook andere verantwoordelijkheden op zich willen nemen. Nog steeds is er behoef
te aan nieuwe mensen om de website te bemensen.
Actieve werkgroepleden
De op zich goed lopende werkgroepen, zoals Wandelingen en Scholen hebben het steeds moeilijker om
geplande activiteiten uit te voeren en om nieuwe mensen aan te trekken. Onze hoop is gevestigd op de
nieuwe natuurgidsen die volgend najaar beschikbaar komen. Ook het huidige bestuur die ook veel partici
peert in de werkgroepen en andere IVN activiteiten, heeft behoefte aan nieuwe leden.
Landelijk Bestuur
Na ruim één jaar discussie over het nieuwe beleid heeft Landelijk Bestuur (LB) zich de kritiek uit de afdelingen
aangetrokken, zoals geuit in het Regionale Overleg (28/11/12) in Oostbroek waar ook onze afdeling met
twee man sterk vertegenwoordigd was. Al tijdens dit overleg gaf onze voorzitter, Peter Visser, aan dat hij de
kritiek van de afdelingen ter harte zal nemen. Hoewel er meer naar ons geluisterd wordt, moeten we ons
realiseren dat onze afdeling een extreme positie inneemt. De meeste afdelingen hebben weliswaar kritiek op
de voorgestelde maatregelen, maar zijn het toch in grote lijnen eens met de intenties van het LB om van het
IVN een grotere organisatie te maken met meer leden en meer naamsbekendheid waardoor het IVN zicht
baarder is (t.o.v. andere natuurorganisaties) en meer impact heeft op beleidsmakers en sponsors. Kritiek
leveren is goed, maar niet voldoende. Willen we gehoord worden dan zullen we niet alleen de problemen
duidelijkmoeten onderbouwen, maar zullen we ook alternatieven moeten aandragen.
In principe zijn we als afdeling bereid mee te denken en mee te werken met het nieuwe beleid van het LB,
ook al zijn er een aantal punten waar we moeite mee hebben of het zelfs helemaal niet mee eens zijn. Het
belangrijkste is dat we de garantie willen hebben dat we de activiteiten die we al jaren met succes organi
seren, kunnen blijven uitvoeren op onze eigen wijze. We hebben daar veel tijd en energie ingestopt om een
goede manier te vinden om mensen te bereiken en daar nog plezier aan te beleven ook. Die manier van
werken blijkt mensen aan te spreken en te bewegen om in de natuur bezig te zijn en oog te hebben op het
behoud daarvan. Daar voelen we ons prettig bij, dat willen we graag zo houden .
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Indien onbestelbaar:
Ereprijsstraat 88,
3765 AL Soest

