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NatuurNabij

door Tony Gaillard

Van het bestuur

We kunnen terugkijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering (ALV) waar veel
leden aanwezig waren. Zie ook verslag elders in dit blad.
De speerpunten van het bestuur lokten een geanimeerde discussie uit. De plannen zijn
ambitieus maar haalbaar. Bovendien zijn het intenties die nog verder uitgewerkt moeten worden in overleg met de coördinatoren. De behoefte is geuit om de relatie tussen
bestuur en de werkgroepen te bespreken. Ruimer opgevat moeten we het eens worden over de manier waarop we binnen de afdeling met elkaar communiceren en hoe
de verantwoordelijkheden en taken verdeeld zijn. Bij zowel coördinatoren als het bestuur leeft de behoefte om onze website dynamischer en voor verschillende doeleinden
te gebruiken. Dit betekent dat ook hier duidelijk gespecificeerd moet worden wie welke
verantwoordelijkheden heeft en wie bepaalt wat er wel niet op moet komen.
De ALV heeft het Privacyreglement IVN Eemland, opgesteld door Henk-Jan en Bettie,
unaniem aangenomen. Dit reglement regelt de voorwaarden waaronder IVN Eemland
gegevens van de leden mag vastleggen en wat er met deze gegevens wel en niet
gedaan mag worden. O.a., het gebruik van telefoonnummers en e-mailadressen ten
behoeve van verenigingsactiviteiten, toezending van NatuurNabij en andere berichten
zoals nieuwsbrieven en contributie-inning. Iedereen kan van het privacyreglement
kennisnemen. Het is opgenomen onderaan de homepage van de website www.ivneemland.nl
De enige twee minpunten waren dat achterin in de zaal de discussie moeilijk te verstaan was en dat we vrij vroeg de Ossenstal moesten verlaten, zodat de gezellige
borrel wat kort duurde.
Op Koninginnedag was
onze afdeling op twee
manieren
actief.
Op
initiatief van Han Keuning hadden we dit jaar
voor het eerst een kraam
op de vrijmarkt in Soest.
Het was prachtig weer
en de sfeer was gezellig.
Han en Anita hadden de
kraam mooi opgetuigd;
Bert en Margot van Ee
zorgden voor koffie, thee
en koek, terwijl Carla en
Tony de grondplek bemensten. We trokken veel belangstellenden, die niet alleen interesse hadden in onze
spulletjes, maar ook in activiteiten van het IVN. De kinderen die langs kwamen, hadden vooral belangstelling voor het slootvissen.
Behalve bekendheid voor het IVN en een nieuwe donateur, leverde deze actie ook
inkomsten op. Het saldo van de verkoop van de spulletjes opgehaald in onze vereniging, bedroeg € 150. De spullen die over zijn worden bewaard tot volgend jaar, want
dan staan we er weer, Deo Volente.
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De andere activiteit was de jaarlijkse fietstocht
die was uitgezet door Pieter en Max. De tocht
startte in Soest en ging via het Pluismeer, Groeneveld, Eemnes en Baarn, om langs de andere
kant van de Eem af te zakken naar het zuiden
en over de fietsbrug weer in Soest uit te komen.
Deze fietstocht maakt deel uit van de festiviteiten in Soest die georganiseerd worden door het
Oranjecomité.
Huldiging Mary van der Bijl
Op Koninginnedag is Mary van der Bijl geridderd
voor haar activiteiten als secretaris van het
Soester Oranjecomité. Zij doet dit al ruim 30
jaar met veel enthousiasme. Een van haar vele
taken in die functie is de samenstelling van het
jaarlijkse Oranjeboekje, het programmaboekje
met alle activiteiten op Koninginnedag en de
verzorging (o.a. de sponsoring) van het aparte
IVN-fietstochtboekje voor die dag, dat in een
oplage van 350 wordt gedrukt.
Wij feliciteren haar van harte met deze eerbiedwaardige onderscheiding.
Bij de uitreiking werden ook vele andere vrijwilligersactiviteiten van Mary gememoreerd, zoals
haar activiteiten voor IVN Eemland als lid van de
Scholenwerkgroep (al 18 jaar), waarvan sinds
2002 als mede-coördinator van die werkgroep.
We hopen dat zij dat nog vele jaren blijft doen.
foto: Alma Dijkgraaf

Aankondiging Opleiding tot Natuurgids
IVN Eemland en IVN De Bilt verzorgen van februari 2012 tot en met oktober 2013 de
officiële opleiding tot IVN Natuurgids.
In de reguliere schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Bij succesvolle afronding
ontvangen de cursisten het erkende diploma IVN Natuurgids.
De totale opleidingskosten bedragen Euro 275.
Leden kunnen zich inschrijven voor Euro 225.
Iedereen die geïnteresseerd is om deze opleiding (mogelijk) te volgen of zich wil inschrijven, wordt uitgenodigd dit nu aan te geven via cursussen@ivn-eemland.nl.
Wij zenden dan nadere informatie.
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Voor wie is de opleiding bestemd?
De opleiding is bestemd voor mensen met hart voor natuur, die meer willen weten van
natuur en landschap in hun leefomgeving en die hun kennis, als natuurgids in spé,
willen inzetten voor IVN-activiteiten. Iedereen die woont of werkt in Soest, Soesterberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten-Spakenburg of in de gemeente De Bilt is van
harte uitgenodigd aan deze opleiding deel te nemen.
Doel en inhoud van de opleiding
U verwerft een brede basiskennis van natuur en milieu in - vooral - de eigen omgeving. U leert hoe u zelf informatie kunt verzamelen en anderen de natuur kunt laten
beleven. Niet alleen flora en fauna komen aan bod; er is ook aandacht voor de relaties
en afhankelijkheden tussen mens, natuur en milieu. U verdiept zich daarnaast in het
werk van IVN in het algemeen en van afdeling IVN Eemland/De Bilt in het bijzonder.
De IVN Opleiding tot Natuurgids wordt afgesloten met een erkend diploma. U kunt
daarna zelfstandig natuurexcursies verzorgen, wandel- en fietsroutes uit zetten, scholen ondersteunen bij natuureducatie en als kaderlid actief functioneren binnen een IVN
afdeling, zoals IVN Eemland en IVN De Bilt.

Onderdelen van de opleiding








Natuur in de woonomgeving
Flora en Fauna nader bekeken
Ecologie; over netwerken en relaties in de natuur
Ecologie en landschappen
Mens, milieu en maatschappij
Educatie in de IVN-praktijk
Facultatief: deelname aan inhoudelijke IVN-cursussen

Afwisseling theorie, excursies en praktijk

De opleiding bestaat uit avondlessen (theorie), excursies, praktijkopdrachten en een
natuureducatief project dat door de cursisten wordt uitgevoerd.

Avondlessen

De avondlessen (circa 35) worden tweewekelijks verzorgd op dinsdagavond van 19:30
tot 22:00 op een locatie in Baarn, Soest en/of De Bilt.
De exacte locaties worden later bekendgemaakt.

Excursies

Eén tot twee keer per maand (meestal op zaterdagochtend) gaan we op excursie in de
omgeving.

Praktijkopdrachten

Huiswerkopdrachten maken deel uit van de opleiding, zoals eigen natuurwaarnemingen, stages en werkopdrachten.

Natuureducatief project

De eindopdracht is het in groepsverband ontwikkelen van een educatief werkstuk. De
opleiding eindigt met het presenteren van de educatieve werkstukken.

Hoeveel tijdsinspanning is er gemoeid met de opleiding?

Al met al moeten de cursisten rekening houden met gemiddeld 6 tot 8 uur die de opleiding per week aan tijdsinspanning vraagt. Dit geldt voor de gehele opleidingsperiode, buiten de vakanties om.

NatuurNabij
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Van Luchtkasteel tot Dassenburcht 2011

door Alma Dijkgraaf

In het vroege voorjaar – op 8
april jl. om precies te zijn –
kwam de Scholenwerkgroep als
traditie weer bijeen op Laag
Hees om de lessen van „Van
Luchtkasteel tot Dassenburcht‟
voor te bespreken en uiteraard
de bekende route voor te wandelen.
Dit project ging in 2011 alweer
voor de 7e keer van start voor
de schoolkinderen van Soest en
Soesterberg.
Jean Meerts van Hove Beaulieu
had er weer veel lol in gehad
om toepasselijke taartjes aan
onze scholenwerkers te kunnen
presenteren.
Dus gingen we, voorzien van
extra energie, op pad om te
zien of de aandachtsplekken
van de speurtocht nog klopten.
Deze speurtocht bestaat uit 27
opdrachten op cultuur- maar
vooral natuurgebied.
Jean Meerts

foto: Alma Dijkgraaf

Een paar voorbeelden van deze vragen:
- Welk dier knabbelde hier aan de sparappels?
- Waaraan kun je zien, dat dit stuk bos geschikt is voor houtoogst?
- Welke naaldboom is dit? Een den, spar of een larix?
- Zie je het holletje van de bosmuis?
- Deze beuk is ziek, maar zijn buurman niet. Hoe kan dat?
Er zitten inderdaad best wel hoofdbrekens bij de vragen!
Tegen de tijd dat deze NatuurNabij in de bus ligt, is het project alweer voorbij en zijn
ook de verdiepingslessen achter de rug. Deze bestaan voor groep 7en 8 uit een poelonderzoek, een onderzoek hoe bos is opgebouwd, een grondboring en het bestuderen
van het bronzen beeld op het landgoed.
De kinderen uit groep 5 en6 gaan op zoek naar kleine bodemdiertjes en diersporen.
Wanneer we de enthousiaste reacties van de kinderen horen en zien, realiseren de 18
scholenwerkers weer waarom we dit project zo graag begeleiden.
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door Ad Niehoff Werning

Bezoek Soestdijk

foto: Peter van der Wijst

Een ieder weet, dat het terrein van het Paleis Soestdijk een heel rustig gebied is, waar
weinig mensen toegang hebben. Het terrein bestaat eigenlijk uit meerdere gebieden
met grote afwisseling en een variëteit aan vegetatie. Door de rust in het bos zijn er
ook veel soorten vogels.
Voor velen is natuurlijk de grote vijver achter het paleis met de omringende rododendrons en azalea's een lust voor het oog. Het park is aangelegd in de 19e eeuw door
tuinarchitect Jan David Zocher. De geschiedenis van "Soestdijk" gaat terug tot 1650,
een jachthuis.
Wij weten allen dat de overheid bezuinigt en vooral let op grote uitgaven, zo ook ten
aanzien van Paleis Soestdijk. Om extra inkomsten te generen wordt daar van begin
juni tot 25 juli 2011 een opera uitgevoerd. Dit gaat gebeuren op een deel van de grote
vijver. (Google op Utrechtse Spelen )
Onze voorzitter Tony Gaillard en ik hebben, om onze contacten te verstevigen, op 26
april jl. een ontmoeting gehad met de heer J. Altenburg, directeur Paleis Soestdijk.
In dit gesprek vertelde de heer Altenburg, die zelf vogelaar is, dat dit omvangrijke
muzikaal gebeuren er is ter dekking van de enorme uitgaven.
Wij hebben onze bezorgdheid over de gevolgen voor de natuur uitgesproken. Veel
ijsvogels voeden zich in dit gebied, zeker in de wintermaanden. Mogelijk dat ijsvogels
met een tweede leg nog druk bezig zijn met voedsel zoeken.

NatuurNabij
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Wij hebben een afspraak voor een bezoek kunnen regelen voor een klein aantal ivn'ers
(vijf). Dit vond plaats op 18 mei jl.
„s Morgens om 08.00 uur werden wij door "bosbaas" de heer R. Hartog ontvangen.
Vervolgens zijn we het terrein ingegaan. Eerst rond de grote vijver. Het drijvende
podium bedekt slechts een zeer klein gedeelte van de immens grote vijver.
De ijsvogels die daar 's morgens komen kunnen er volop terecht.
Wij zijn nog vlakbij een boomstronk geweest, waar duidelijk zichtbaar ijsvogelgangen
zijn. (zie foto hieronder).
De andere ivn'ers zullen nog afzonderlijk een verslagje doen.

IJsvogelgangen

foto: Peter van der Wijst

door Violet Middelman

Inventarisatie bij Soestdijk

Met een select gezelschap gingen we woensdag 18 mei jl. op onderzoek uit bij Paleis
Soestdijk. Het was de bedoeling om roofvogels, vogels, vlinders, libellen en andere
insecten te inventariseren.
Het was vroeg en bewolkt waardoor er geen activiteit van de libellen was. Nog even
een bezoekje gebracht aan een plek waar vorig jaar ijsvogels hebben gebroed.
We verlieten de Paleistuin en gingen met Renger, de bosbeheerder, in de terreinwagen
het privébos in naar een van de daar aanwezige poelen.
Hier zagen we direct een aantal Viervleklibellen die net waren uitgeslopen of aan het
uitsluipen waren.
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Uitsluipen is de metamorfose van de in het water
levende libellelarve tot het
volwassen imago dat we
rond kunnen zien vliegen.
Het blijft bijzonder dat
zo‟n forse libel uit zo‟n
relatief klein huidje kan
komen! Nadat ze uit hun
te krappe jasje zijn gekropen hebben ze nog een
tijdje nodig om de vleugels op te pompen en „uit
te harden‟. Naarmate de
tijd verstrijkt wordt de
huid harder totdat de libel
volledig klaar is voor het
leven.
Nadat we de poel hadden
gerond en de nabije struiken en bomen hadden
afgespeurd op rupsen en
andere beestjes was het
tijd om naar de volgende
poel te gaan.
Ook bij deze poel zagen
we veel Viervleklibellen,
maar we troffen hier ook
ons eerste vlindertje van
de dag, de Kleine herculesspanner.
Uitsluipende Viervleklibel

foto: Peter van der Wijst

Hij vloog bij de bosbesstruiken en werd opgemerkt door Renger. Op een boomstam
vonden we een plakkaat van vlindereitjes en verderop een heel klein micro-vlindertje
dat met het blote oog amper te zien was.
Hanneke kwam toevallig langs gelopen en vertelde over haar bevindingen tot nu toe.
Renger bracht haar met de auto naar een andere plek zodat ze niet zover hoefde te
lopen.
Vervolgens haalde Renger ons weer op om naar „de poel in het grasland‟ te gaan.
Deze poel heeft Renger laten graven, naar model van de Baarnse bosvijver. Hier zagen
we geen echte libellen, maar wel een paar juffertjes. Langs de kant stonden kleine,
rode paddestoeltjes (waarschijnlijk een zeldzame soort, een wasplaatje) en in het ruige
grasland zaten talloze vlinders, kevers en andere insecten. Na een half uurtje vertrokken Ad en Renger en bleven we met ons drietjes achter.

NatuurNabij
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Peter, Remco en ik liepen
door het gras en zaten
vlinders achterna in de
hoop ze uiteindelijk goed
genoeg te kunnen bekijken en misschien zelfs op
de foto te zetten. We
hebben heel wat soorten
vlinders, kevers en andere insecten geteld.
Rond
het
middaguur
belden we Renger dat we
wel klaar waren en werden door hem opgehaald.
Op de weg terug liet hij
ons nog een grote beuk
zien die een enorm geGezwel beuk
foto: Remco Vos
zwel had. Het gezwel was
groot en dik, en was al bijna volledig rondom de stam gegroeid. Ook hier kwam Hanneke langs gelopen. Na een korte update ging Hanneke verder op zoek naar roofvogels en hun nesten. Voor ons was het tijd om te gaan lunchen, om daarna nog een
andere inventarisatie op een andere locatie te doen.
Al met al was het een heerlijke ochtend en hebben we heel wat gezien. Peter heeft
veel verschillende soorten vogels gehoord, wat ook een mooie bijdrage is aan de inventarisatie! We zijn we nog niet klaar met het invoeren en determineren van alle
waarnemingen, maar we hopen zeker nog eens terug te mogen komen in het bos om
verder te speuren!

Kleine herculesspanner

foto: Violet Middelman
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foto: Tony Gaillard

door Martien van Liempd

Vroege Vogelwandeling

Met ongeveer 30 mensen vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij de Kuil van Drakensteyn in Lage Vuursche. Er waren zelfs vier mensen uit Haarlem op onze wandeling
afgekomen!
Het was nog donker bij het vertrek en dus was de Bosuil een paar keer te horen,
waarop door een paar deelnemers direct de link werd gelegd naar enge films en Harry
Potter.
De eerste die druk bezig was een vrouwtje te lokken was, zoals zo vaak, het Roodborstje. Daarna de Merel. Al snel was het een vogelconcert van hoog niveau en het
was bij het prachtige weer een verademing om naar de vogels te luisteren.
Het onderscheiden van de vogelgeluiden is voor de deelnemers vaak een probleem.
Maar met het gebruik van soms komische ezelsbruggetjes werden enkele vogels tijdens de wandeling toch herkend. Voorbeelden: de Vink (wie, wie wie is de moeder van
Christus geweest), de Raaf (bekakte kraai), de Boomklever (boys whistle), Groene
Specht (lachende Hans) enz.
Omdat het al een aantal weken vrij warm was geweest waren al veel vogels eerder in
het land, zoals de Fitis, de Gekraagde Roodstaart en de Boompieper. De Stulp is een
bij uitstek geschikt biotoop voor de Roodborst tapuit die we een aantal keren hebben
horen zingen en ook konden bewonderen zittend op een paaltje, heel opvallend
bovenop struikheide en zelfs in de top van een berk.
Iedereen had volop genoten van de wandeling, sommigen wilden wel vaker zo vroeg
op om naar de vogels te luisteren

NatuurNabij
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‘Weidevogels’ van Astrid Kant

door Peter van der Wijst

Boekrecensie
Toen ik het boek in handen kreeg, was de eerste indruk dat het een groot boek is en
zeker geen veldgids. Maar met vele mooie foto‟s, van Astrid Kant verwachtte ik ook
niet anders. Ik heb haar een paar keer ontmoet en ze spreekt na 25 jaar weidevogels
fotograferen en beschermen nog steeds enthousiast over „haar‟ vogels.
Het boek neemt je mee gedurende de paar maanden van het jaar dat de weidevogels
in ons land zijn om te broeden en jongen groot te brengen: maart, april, mei, juni.
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Per maand wordt er verteld wat de vogels doen in die periode en welk gedrag ze daarbij laten zien. Dit per vogel en met diverse foto‟s van dat gedrag. Ook worden per
vogel de kuikens getoond op diverse leeftijden.
Het gaat dan vooral om Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster maar daarnaast komen
ook andere vogels aan bod die zich in de weilanden en omgeving ophouden en broeden. Zo krijg je ook een kijkje in het leven van bijvoorbeeld Graspieper, Kluut, Wulp,
Veldleeuwerik en Watersnip.
Ook worden aanwijzingen gegeven voor boeren en beschermers in die maanden: wat
hun gedrag en maatregelen voor effect hebben op de weidevogels, wat ze kunnen
doen om de vogels te helpen en ook wat ze juist niet moeten doen.
Het is dus een boek voor geïnteresseerden, boeren en beschermers. Zij zien vier
maanden Nederland vanuit het standpunt van de vogels. We willen toch dat ze hier
blijven terugkomen en hun jongen groot kunnen brengen? Dit boek helpt in ieder geval
om meer kennis van de weidevogels te krijgen en daarbij te helpen.
Weidevogels omvat 172 pagina‟s en heeft een formaat van 24 x 28 cm. Het boek is
uitgevoerd in full color met een hard cover. Auteur is Astrid Kant, winkelprijs € 29,95
(incl. 6% BTW, ISBN 978-90-8740-080-4). Verkrijgbaar via de boekhandel of direct te
bestellen bij Roodbont: www.roodbont.nl of e-mail info@roodbont.nl

Grutto

NatuurNabij

foto: Peter van der Wijst
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Van Wolfsdreuvik tot Waterkant

door Raymond ter Bogt

Een tussenstand
Eind vorig jaar heeft het project van
Wolfsdreuvik tot Waterkant de Jongeren stimuleringsprijs gewonnen.
In dit verslag praat ik jullie bij over
waar we staan en doe ik een oproep
aan de natuurgidsen om deel te nemen aan het project.
Allereerst het hoe en wat:
Het project van Wolfsdreuvik tot Waterkant gaat plaatsvinden rondom
Baarn op 22 en 23 augustus 2011,
overdag tussen 10 - 18 uur.
De doelgroep is 200 (!) 13- en 14jarigen in de tweede klas van het
voortgezet onderwijs bij het Baarnsch
Lyceum.
Doel van het project is de organisaties rondom natuur- en milieueducatie samen een
tweedaags evenement te laten verzorgen, dat de leerlingen uitdaagt en stimuleert om
de natuur rondom Baarn zelfstandig te ontdekken en de leerlingen uit de eigen klas
tijdens buitenactiviteiten beter te leren kennen.
Centraal staat Samen op Avontuur, Ontdekken van Natuur en ook een mysterie, dat
opgelost gaat worden door slim combineren van observeren en gebruik van moderne
technieken.
We hebben binnen de organisatie van het project nog 10-12 IVN Natuur Gidsen nodig
met een prachtverhaal over en inhoudelijke kennis van de volgende locaties:








Weidevogel- en trekvogelgebied ten Noorden van de A1. Liefst met de nodige
kennis van de bodem en het aanwezige voedsel
Watervogel en visgebied op de Eem (Van het Ocrieteiland tot aan de ingang
praamgracht). Liefst met kennis van het Eemsche waterleven, de stroming en de
kennis over de loop van Eem van Amersfoort tot aan de randmeren.
Zand en Heide terrein op de Stulp. Liefst met kennis van bodemprofielen en het
ontstaan van het landschap vanaf het Pleistoceen.
Veen en waterplaatsen (Bijvoorbeeld Pluismeer). Liefst met kennis van bloemen,
planten, insecten, amfibieën en kennis van Successie in het landschap.
Bos(bouw) en archeologische kennis in Ypenburg en rond de graf monumenten.
Liefst met kennis van de exploitatie van de bossen en de ruige stukken grond van
de late middeleeuwen tot en met de vorige eeuw, maar ook kennis van de landgoederen, hun ontstaan, hun ligging en enige sociaal/economische kennis
Milieu-, Energie-, Lucht- en Voedselkwaliteit. Liefst met kennis van Biologische en
Bio-Dynamische landbouw en de bestaande ecosystemen, die te vinden zijn in de
wijde omtrek.
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Graag ook kennis van de EHS zones en enige kennis van regelgeving en de impact
daarvan op boeren-, land- en tuinbouwers, maar ook op recreatie in de omgeving
van Baarn.

Ben je geïnteresseerd om als Gids een dag (of wellicht twee dagen) mee te draaien,
meld je dan aan voor de informatie avond op donderdag 9 juni vanaf 20:30 uur in de
Ossestal. We praten je dan ook bij over het programma van die twee dagen en we
vormen samen met jouw de invulling van je eigen programma deel en bereiden je voor
op je veldwerk en excursie blok.
Waar staan we nu:
In de afgelopen maanden is er druk vooroverleg geweest tussen de betrokken organisaties over met name:

Het traject is al grotendeels uitgestippeld, er zijn slimme stops ingepland en er is
al een idee bij de vragen- en opdrachten, die gegeven kunnen worden

Het dagprogramma is al deels gevuld voor het gedeelte van de maatschappelijke
stagewerkzaamheden

Er is al een budget voor de verschillende onderdelen gemaakt (Er is dus ook
budget voor het veldwerk van de gidsen!)

Er is al het een en ander bekend van de “grote avonturenspellen” (op de Eem en
bij Kasteel Groeneveld!)

Er is al een sub-ploeg bezig met de logistieke en web-gerelateerde vragen (Het
wordt een echt modern project)
Wat is er nog niet bepaald:

De inbreng van kennis en goed passende gidsen/verhalen is nog open. De uitdaging is aan ons!

Kasteel Groeneveld verzorgt de lunch op locatie. Hiervoor is er nog het een- en
ander logistiek te regelen.

De Scouting verzorgt de oversteek over de Eem vanaf het Ocriet. Hier is nog
logistiek het een en ander te regelen.
Er is echter nog een grote behoefte aan kennis op de bovengenoemde Gidsengebieden. We kunnen jullie hulp als ambassadeurs van de IVN erg goed gebruiken.
Laat mij aub weten of je interesse en of vragen hebt.
Dit kan op Raymondbcit@gmail.com en op 06-24760373.
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Enquête over de NatuurNabij
Beste leden en donateurs,
Al enige tijd beraden het bestuur en de werkgroep Communicatie zich over de manier
waarop we binnen IVN Eemland met elkaar communiceren. Daarbij vragen wij ons af
in hoeverre het afdelingsblad NatuurNabij nog aan de behoefte voldoet.
We willen graag weten hoe u hierover denkt. Daarom hebben we een enquête opgesteld.
Wij vragen u vriendelijk deze enquête in te vullen, wat maximaal 10 minuten duurt, en
op te sturen naar het adres: Groenling 17, 3766WG Soest.
(De enquête is uitneembaar uit het midden van deze NatuurNabij).
Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten via de volgende e-mailadressen:
bestuur@ivn-eemland.nl en natuurnabij@ivn-eemland.nl
Het bestuur en de werkgroep Communicatie van IVN Eemland
____________________________________________________________
Kruis aan wat van toepassing is of vul in:

Deel 1. Vragen over het afdelingsblad NatuurNabij
Vraag 1
Welke informatie zou u van IVN Eemland willen ontvangen?
O Actualiteiten
O Komende activiteiten van de werkgroepen
O Verslagen van activiteiten van de werkgroepen
O Nieuws en plannen van het bestuur
O Verdiepende inhoudelijke artikelen over natuur en milieu
O Anders, namelijk:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15

NatuurNabij

Vraag 2
Hoe vaak leest u de NatuurNabij?
O Nooit
O Soms
O Altijd

ga door met vraag 3
ga door met vraag 4
ga door met vraag 4

Vraag 3
U leest de NatuurNabij niet want:
O Geen tijd
O Niet geïnteresseerd in de inhoud
O Krijg de informatie die ik wil hebben via de website.
Indien u de NatuurNabij niet leest eindigt de enquête hier.
Hartelijk dank voor uw aandacht!
Vraag 4
Voelt u zich door het lezen van de NatuurNabij meer betrokken bij IVN Eemland?
O Nee
O Een beetje
O Ja
Vraag 5
Wat vind u van de vormgeving van de NatuurNabij?
Onvoldoende Matig Voldoende
Omslag
0
0
0
Pagina-indeling
0
0
0
Tekst
0
0
0
Kwaliteit foto‟s
0
0
0

Goed
0
0
0
0

Uitstekend
0
0
0
0

Vraag 6
Wat vindt u van de inhoud van NatuurNabij
Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend
Actualiteit
0
0
0
0
0
Informatie van het bestuur
0
0
0
0
0
Informatie van de werkgroepen
0
0
0
0
0
Aankondigingen publieksactiviteiten 0
0
0
0
0
Aankondigingen excursies
0
0
0
0
0
Kwaliteit algemene artikelen
0
0
0
0
0
Aantal algemene artikelen
0
0
0
0
0
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Vraag 7
Wat vindt u van de verschijningsfrequentie van de NatuurNabij?
(vier maal per jaar+ Jaarverslag)?
O Te weinig
O Goed
O Te veel

Deel 2 Mogelijkheden
IVN Eemland zal in de nabije toekomst naast de NatuurNabij ook Nieuwsbrieven gaan
zenden aan leden en donateurs (per e-mail), met oa. actualiteiten en aankondigingen
van excursies.
Jaarlijks zal IVN Eemland in ieder geval ook de NatuurNabij met de Jaarverslagen
blijven verstrekken.
Wij willen graag uw mening weten over de volgende mogelijkheden:
Naast de NatuurNabij-Jaarverslagen en Nieuwsbrieven:
1.

Handhaven huidige opzet NatuurNabij
4x per Jaar de NatuurNabij geheel in zwart/wit

2.

Vernieuwde NatuurNabij, 3x per jaar
3x per jaar de NatuurNabij met omslag in kleur, inhoud zwart/wit

3.

Vernieuwde NatuurNabij, 2x per jaar
2x per jaar de NatuurNabij, met kleurenomslag inhoud in zwart/wit

4.

Uitgebreide NatuurNabij, geheel in kleur, 1x per jaar
1x per jaar NatuurNabij, als magazine met uitgebreide artikelen en omslag en
foto‟s in kleur

Vraag 8
Welke van bovengenoemde opties heeft uw voorkeur?
Optie Omschrijving
Niet doen Neutraal
1
Handhaven huidige opzet
0
0
2
Vernieuwde NatuurNabij 3x per jaar
0
0
3
Vernieuwde NatuurNabij 2x per jaar
0
0
4
Uitgebreide NN geheel in kleur 1x per jaar 0
0
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Vraag 9
Hoe wilt u het liefst op de hoogte worden gehouden:
Via:
O De NatuurNabij in papieren versier
O Nieuwsbrieven per e-mail
O De NatuurNabij in papieren versie en nieuwsbrieven per e-mail
O De NatuurNabij in digitale versie/PDF, verzonden per e-mail en Nieuwsbrieven per
e-mail
O De website www.ivn-eemland.nl
Vraag 10
Gebruikt u een computer? Ja/Nee
Vraag 11
Heeft u op-, aanmerkingen of suggesties?

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.
Wij zullen u op de hoogte houden van de resultaten.
Het bestuur en de werkgroep Communicatie
Gaarne versturen naar:
Henk-Jan Strang
Groenling 17
3766WG Soest

NatuurNabij
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Verslag Algemene ledenvergadering IVN Eemland 2011
Gehouden op 12 april 2011 te Baarn
Aanwezig: 48 leden en donateurs
1. Opening: Om 20:00 uur heet de voorzitter iedereen welkom in de Ossenstal te
Baarn.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2010
De Algemene ledenvergadering (verder: ALV) keurt de notulen ongewijzigd goed.
3. Jaarverslagen
Terugblikkend op de Jaarverslagen spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor de
vele activiteiten die het afgelopen jaar zijn verricht. Uit de jaarverslagen blijkt veel
enthousiasme en sterke betrokkenheid. Zoals in elke organisatie zijn er ook dingen die
niet goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Daardoor zijn er irritaties ontstaan. Het
bestuur denkt dat een en ander is op te lossen door betere communicatie tussen bestuur en werkgroepen en de werkgroepen onderling. Dit is belangrijk omdat alleen
door samen te werken we synthese en dus meerwaarde kunnen creëren. Dit is te
bereiken door een betere communicatie in de afdeling en door het specificeren van de
verantwoordelijkheden. Het bestuur stelt voor dit onderwerp op de agenda van de

eerstvolgende coördinatorenvergadering te zetten.
Bettie Walland geeft aan dat ze graag ziet dat het bestuur haar licht meer gaat opste-

ken in de werkgroepen. Zij ervaart te weinig belangstelling voor wat er leeft binnen de
werkgroepen.
Wim Koster vraagt of de bestuursleden meedraaien in de werkgroepen.
Afhankelijk van de beschikbare tijd nemen bestuurleden zo veel mogelijk deel aan de
activiteiten in de werkgroepen.
Rob van Rijn geeft aan dat zijns inziens de vereniging draait als een klok en dat “het
bestuur niet overal bij hoeft te zijn‟‟. Bovendien vindt hij dat je op de coördinatorenvergadering alles kwijt kan wat je op je hart hebt, daar is een open sfeer. Contact
tussen bestuur en de groepen is goed mogelijk.
4. Jaarplan 2011
In de eerste plaats zal het bestuur doorgaan met de 4 speerpunten van het Jaarplan
2010, te weten het bevorderen van a) activiteiten buitengebieden: Baarn-EemnesSoesterberg, b) samenwerking binnen afdeling, c) banden met de drie gemeenten en
andere groene organisaties, d) opzetten van een Opleiding tot Natuurgidsen
Ad d: De nieuwe Opleiding zal starten november 2011, in samenwerking met De Bilt.
Een vijfde aandachtspunt voor 2011 is het bevorderen van de Kennis en vaardigheden
van de actieve leden. Hiertoe zullen twee cursussen georganiseerd worden. De eerste
is gericht op communicatievaardigheden en de tweede op verdieping van de kennis
van onze gidsen op specifieke onderwerpen. Bovendien willen we een boek („‟Natuurlijk Eemland‟‟) samenstellen waarin de kennis van onze natuurgidsen wordt samengevat.
Wim Koster vraagt of het bestuur niet teveel hooi op de vork neemt?
Tony Gaillard (voorzitter) geeft aan dat de plannen weliswaar ambitieus zijn, maar dat
het bestuur die ook als haalbaar ziet. Wel is het mogelijk dat sommige plannen meer
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tijd kunnen kosten dan nu wordt ingeschat. Dat zal in de loop van 2011 blijken. Beide
cursussen zijn in eerste instantie gericht op een kleine groep van natuurgidsen die
hiervoor gemotiveerd zijn. Deelname is en blijft geheel vrijwillig. Na de cursus vindt
een evaluatie plaats van de effectiviteit van de cursussen en van de wenselijkheid om
hier mee door te gaan. Zowel voor de Opleiding tot Natuurgids als voor de twee cursussen wordt subsidie aangevraagd (o.a. bij de gemeenten Baarn en Soest). Ook voor
het uit te brengen boek wordt subsidie aangevraagd. Het is de bedoeling dat de gidsen
die lezingen in de Cursussen geven, ook bijdragen aan het boek. Tony Gaillard zal de
eindredactie van het boek op zich nemen. Het beroep dat op de natuurgidsen zal worden gedaan is ongeveer even groot als het profijt dat zij ervan zullen hebben.
5. Financiën
Ad 1) begroting 2010
Henk-Jan Strang (penningmeester) geeft een toelichting op de cijfers. IVN Eemland
heeft 2010 met een klein positief saldo kunnen afsluiten. Hierbij moet opgemerkt worden dat de werkgroep Weidevogels vergoedingen heeft ontvangen voor nestbescherming met een sterk positief effect op het saldo. Als deze baten niet waren ontvangen,
zou de begroting met een verlies zijn afgesloten.
Er volgt een discussie over het uitbrengen van NatuurNabij en of het digitaal uitbrengen van ons kwartaalblad kan bijdragen aan een bezuiniging.
Bettie Walland vertelt dat er een enquête klaarligt, onder meer om te peilen hoeveel
belangstelling er nog is voor (de papieren versie) van de NatuurNabij. In de komende
tijd kan nog niet worden volstaan met verspreiding van het nieuws via de site of digitale nieuwsbrieven: er zijn ongeveer 70 leden en donateurs die niet beschikken over een
computer of internet dan wel geen post van IVN via de mail willen ontvangen om
privacyredenen e.d.
Han Keuning stelt de vraag of er al nieuwe adverteerders zijn geworven, in verband
met het genereren van extra gelden.
Carla Franssen (secretaris) meldt dat zij als taak heeft de komende maanden nieuwe
adverteerders te werven. Iedereen die hiervoor ideeën heeft gelieve contact met haar
op te nemen. Tenslotte worden nog een aantal mogelijkheden besproken om extra
gelden te werven.
Yvonne Welner vertelt dat de werkgroep Weidevogels over 2010 nog 10 % zullen
ontvangen van wat de boeren voor nestbescherming ontvangen van de overheid.
Vanaf 2011 is uitgesteld maaibeheer ingevoerd en levert nestbescherming geen
opbrengsten voor de werkgroep Weidevogels meer op.
Jan ter Poorten geeft als lid van de kascommissie aan dat de situatie rond de weidevogelgelden onwenselijk is. De bankrekening dient onder verantwoordelijkheid van het
bestuur te worden beheerd en de opbrengsten dienen binnen een redelijke termijn aan
activiteiten van IVN Eemland te worden besteed, bij voorkeur ten behoeve van activiteiten van de werkgroep Weidevogels. Henk-Jan Strang geeft aan dat hij samen met
Tony Gaillaird met de werkgroep wil bespreken hoe de overdracht van de bankrekening geregeld moet worden en hoe de ontvangen gelden besteed zullen worden.
Ad 2) Contributie en donatie
Henk-Jan Strang vertelt dat er voortdurend achterstanden zijn in het ontvangen van
contributies en donaties.
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Hij wijst daarbij op de voordelen van automatische incasso: het is efficiënter en voordeliger.
Ad 3) Verslag Kascommissie
De kascommissie bestaande uit Rob Tiepel en Jan ter Poorten stellen de ALV voor de
penningmeester decharge te verlenen. De ALV stemt hierover en is verleent unaniem
decharge aan de penningmeester voor het gevoerde beheer. Rob zal als lid worden
vervangen door Jos van den Eijnden. Het bestuur zoekt nog een reserve commissielid
en roept geïnteresseerden op zich te melden bij Henk-Jan Strang.
Ad 4) Begroting
Raymond ter Bogt, algemeen bestuurslid, licht toe op welke manier het project „‟Van
Wolfsdreuvik tot Waterkant”, waarvoor we een prijs van € 2500 hebben gewonnen,
past in de begroting.
Het Baarns Lyceum is trekker van dit project en eindverantwoordelijk voor de financiële afwikkeling.Naast het IVN participeren Kasteel Groeneveld, Ministerie van Landbouw
en de Scouting Baarn.
Wim Koster is benieuwd of er ook opbrengsten voor onze vereniging te verwachten
zijn. Raymond antwoordt dat het project vooral aanstuurt op vergroting van natuurinteresse bij jongeren en docenten, met de intentie om op deze manier toekomstige
leden warm te maken voor het IVN. De middelen zullen daarvoor worden ingezet.
Pieter Augustinus voegt toe dat het IVN al langer bezig is om jonge mensen te interesseren voor Natuur en Milieu. Pieter zelf is al jaren actief met leerlingen van het Griftlandcollege (Noot van de notulist). Het stimuleren van de jeugd is een van de speerpunten van het landelijk bestuur. Ook is verjonging essentieel voor het voortbestaan
van onze vereniging.
Tenslotte stelt Henk-Jan Strang voor de contributie voor 2012 te verhogen tot € 19 en
de minimale jaarlijkse donatie tot € 14. Hiervoor zijn verschillende redenen: nieuwe
activiteiten, stijgende kosten en slinkende subsidies van de overheid. De ALV stemt
unaniem in met het tariefvoorstel voor de contributie en donatie vanaf 2012.
Wim Koster geeft tot slot aan dat hij graag ziet dat de contributieverhoging voor de
vereniging zelf wordt ingezet. Het bestuur onderschrijft deze wens.
6. Privacyreglement
Henk-Jan Strang heeft zich met Bettie Walland gebogen over een privacyreglement
(het Privacyreglement IVN Eemland) en licht dit toe. De ALV stemt over het privacyreglement en is unaniem akkoord.
Henk-Jan geeft aan dat er een Huishoudelijk Reglement komt met een werkinstructie
waarin gespecificeerd wordt hoe in de praktijk wordt omgegaan met de persoonlijke
gegevens binnen de vereniging.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling dat nog een drankje genuttigd
kan worden.

Carla Franssen
Secretaris IVN Eemland
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door Gerrit van Beest

Mossen

In Friesland worden door het IVN-consulentschap in samenwerking met IVN-afdelingen
kadercursussen georganiseerd. Het zijn bijscholingscursussen voor natuurgidsen met
onderwerpen als plantendeterminatie, libellen of vlinders. Zo heb ik dit voorjaar een
cursus mossen gevolgd om er wat meer over te kunnen vertellen tijdens excursies.
De cursus werd georganiseerd door IVN afdeling Ooststellingwerf, die de beschikking
heeft over een zaaltje van het bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. De cursus werd
gegeven door Harrie Waltje, een mossenexpert. De eerste avond (28 maart) was een
theorieles. Ik heb toen gelijk enkele mosjes die bij mij op het erf voorkomen meegenomen, zoals muizenstaartje en purpersteeltje, die bij mij op de zwerfkeien zitten. Ook
mijn schuurdak van golfplaten (eterniet) zit vol met mos.

Hierop kwam het groot duinsterretje voor. Dit mos komt voornamelijk in kalkrijke duinen voor, vandaar de naam, maar het is door het hele land te vinden op beton, daken
en muren. Kenmerkend zijn de tongvormige bladen die eindigen in een sterk getande
glashaar. Toen ik het aan Harrie toonde, was het erg droog. Maar toen ik het op zijn
aanraden even onder de kraan had gehouden, kon hij het met de loep goed determineren. Een simpel trucje om te onthouden.
De eerste excursie was op 2 april bij het eerder genoemde bezoekerscentrum van SBB.
Het had de voorgaande dagen geregend en daardoor waren de mossen in optimale
vorm. Ik was het meest geïnteresseerd in mossen die veel voorkomen en waar je op
een excursie iets van kan laten zien. We begonnen met mossen op straat tussen stenen, zoals muurmos, dat ook algemeen op steen voorkomt. Ook hier heb je de loep
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nodig om de glashaar te ontdekken. Op grote zwerfkeien kwamen dezelfde mossen
voor als bij mijn zwerfkeien. Harrie vertelde dat er zeer zeldzame mossen op hunebedden voorkomen, die helaas door spelende kinderen worden verdreven. In het bos
kwamen we grote velden van fraai haarmos tegen. Het wordt vaak voor sterrenmos
versleten, vanwege de bladeren, die stervormig om de onvertakte stengel staan. De
naam haarmos komt van het haar op het jonge sporenkapsel (zie foto). Het gewoon
sterrenmos komt ook in bossen voor, maar groeit in pollen.

Dan komt in het zure bos het gaffeltandmos voor, dat evenals haarmos grote bodemtapijten kan vormen. De lange smalle bladen buigen meestal een kant op. Het komt
ook op boomvoeten voor, net als gewoon klauwtjesmos. Dit is het meest voorkomende
mos, vooral op bomen, met als kenmerk de sikkelvormig naar beneden gekromde
blaadjes. Op onze excursie zagen we ook nog het heideklauwtjesmos, dat lichter groen
van kleur en afgeplat bebladerd is. Het groeit voornamelijk op de grond. In een stuk
oud larixbos stond het thujamos, dat door zijn dubbel geveerde stengels goed te
herkennen is.
De tweede excursie vond plaats op 9 april in het Fochteloërveen. Daar ging het met
name om de veenmossen. Die dag was het al weer een tijd droog geweest en dus
waren mossen soms erg droog. Harrie had daarop het volgende gevonden: een sproeiflesje met water. Voordat er gekeken werd, even nat maken en het mos was in de
goede staat. Hier vonden we langs het pad groot laddermos dat op niet al te arme
bodem voorkomt. Het is gemakkelijk te herkennen aan zijn groene regelmatig geveerd
vertakte planten. In het natte gedeelte vonden we voornamelijk waterveenmos met
zeer lange stengels. Andere veenmossen kwamen we die dag niet tegen.
Al met al was het een goede cursus, hoewel mos toch een moeilijk onderwerp blijft.
Vaak moet je een sterke loep of een microscoop gebruiken. De mossen die ik hierboven genoemd heb zijn echter met enige oefening zo wel te herkennen.
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door José Bijman

Ommetje natuur gaat door!!!

Alle oproepen van de laatste maanden zijn niet zonder resultaat gebleven: Ommetje
natuur, het beroemde natuurprogramma van Radio Soest, gaat door!
Vanaf september 2011
gaan Annelies Nelis en Ad
van den Herik één keer
per maand een Ommetje
maken over een speciaal
onderwerp, met een gast
in de studio. Dat programma wordt uitgezonden
op
elke
eerste
woensdag van de maand
en herhaald op de derde
woensdag.
Ook de Natuurtafel gaat
een doorstart maken, nu
met Pim Jansen als presentator.
Als alles goed gaat, zal het programma uitgroeien tot een echte talkshow over diverse
natuuronderwerpen.
IVN-ers André Miegies en Martine van der Kaa blijven vaste gasten. Luciënne Schuyt
van de Vogelopvang heeft toegezegd om door te gaan en ook weerdeskundige David
Henneveld zal aan de Natuurtafel blijven meewerken.
Dit programma wordt uitgezonden op elke tweede woensdag van de maand en herhaald op de vierde woensdag.
Voor het eerst in de 22-jarige geschiedenis van Ommetje natuur wordt er een zomerstop ingelast. Vanaf september 2011 gaat het programma door in de nieuwe opzet.
Ben je enthousiast? Wil je wel op een of andere manier je medewerking geven aan dit
programma? Dat kan nog steeds!
Stuur een mailtje aan Annelies Nelis via nelis2@zonnet.nl en vermeldt daarbij je telefoonnummer, dan neemt Annelies contact met je op.

Ommetje natuur wordt vanaf september 2011 weer uitgezonden op woensdag om 10
uur. Radio Soest is te ontvangen via de ether op 105.9 Mhz, via de kabel in Soest op
102.4 Mhz en via glasvezel op 107.5 Mhz. Buiten Soest en wereldwijd is de zender te
beluisteren via de website www.radiosoest.nl , voorlopig alleen met Internet Explorer.
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Balans Kinderboerderij de Veenweide
Balans kinderboerderij de Veenweide heeft uw inzet nodig!
Om kinderen nog meer te kunnen laten genieten, willen we graag meer mensen bij
ons werk betrekken. Met uw hulp ontstaan er leuke vrijetijds clubjes! U geeft uw
inzet, wij werven deelnemers en zorgen voor de randvoorwaarden.
Kunt u op een doordeweekse dag na schooltijd met een klein clubje kinderen eens een
konijnenhok verschonen? Kinderen leren graag iets over dierverzorging! We zoeken
mensen die bijvoorbeeld elke week 2 uurtjes komen om dit soort kleine klusjes met 3 –
4 kinderen te doen. Op een zaterdagmiddag kan dit ook.
Bent u creatief met taal en wilt u samen met een clubje kinderen dierverhalen schrijven. Wilt u dat in een cyclus van 4 weken achter elkaar op een middag na schooltijd
komen doen?
Heeft u ervaring met paarden verzorgen en wilt u wekelijks na schooltijd of ons paard
een poetsbeurt geven met kinderen die u willen helpen?
Heeft u groene vingers en wilt u wekelijks of om de week een paar uurtjes in de tuin
werken waarbij kinderen van u leren en u komen helpen?
Vogels kijken met kinderen op dit terrein? En dat in een cyclus van 4x in de winter.
Nestkasten uitmesten in de herfst en weer ophangen in de winter? Nestkasten bouwen
met kinderen?
Geeft u al natuurbegeleiding aan een club maar wilt u eens kijken of ons terrein mogelijkheden biedt om dat te doen?
Mogelijk heeft u nog een heel ander talent en wilt u daar eens over praten met een
van ons om een club te starten op de kinderboerderij? Wij zijn zeer in u geïnteresseerd!
Wij willen u graag mee laten genieten van het scheppen van goede voorwaarden om
ons mooie terrein, waardoor kinderen zich steeds blijven verwonderen over de natuur,
en waardoor ieder meer oog krijgt voor de eigen leefomgeving. Natuur is zeer Nabij!
Interesse? Neem contact met mij op!
Simone van Dongen
Medewerker Natuur en Milieueducatie
s.vandongen@stichtingbalans.nl
Balans kinderboerderij De Veenweide
Vedelaarpad 53
3766 CM Soest
035-6018136
Openingstijden kinderboerderij
werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.
zaterdag van 12.00 – 16.00 uur
Vanaf mei ook op zondagen van 12:00 – 16:00 uur.
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Stichting NMC Baarn
De Groene Inval

Floralia plantenkweek-project
In maart deelde De Groene Inval op alle basisscholen in de groepen 6 twee stekplantjes uit. De soorten fuchsia, begonia, vlijtig liesje en surfinia werden aan de leerlingen
uitgedeeld met als doel deze thuis op te gaan kweken om zo een stukje natuur te
verzorgen en groot te brengen. In mei verzorgde De Groene Inval nog plantenlessen
op de scholen om de aspirant kwekers nog wat goede kweektips te geven.
Op 17 en 18 juni worden de kweekresultaten tentoongesteld in De Groene Inval.
Een deskundige jury zoekt op 17 juni de mooiste drie planten per soort uit. De kwekers
van deze planten ontvangen uit handen van wethouder J. Barends een oorkonde en
een prijs. De prijsuitreiking is op vrijdag 17 juni om 19.00 uur. Aansluitend zal de wethouder de tentoonstelling openen.De tentoonstelling is gratis te bezoeken op vrijdag
17 juni van 19.00 -21.00 uur en zaterdag 18 juni van 09.00 -12.00 uur.
Leskist Zuivel/boerderijlessen
De Groene Inval bezit 35 leskisten. Deze leskisten bevatten materialen, lesbrieven,
lessuggesties over uiteenlopende onderwerpen. Leerkrachten kunnen met deze leskisten zelfstandig Natuur- en Milieu Educatieve lessen geven op school.
Eén van deze leskisten is de leskist Zuivel. Met materialen uit deze leskist kan je zelf in
de klas kaas maken. Om deze lessen nog wat meer inhoud te geven zijn we op zoek
gegaan naar boerderijen waar een boerderijles kan worden gegeven. Twee veehouders hebben zich bereid verklaard de lessen op hun bedrijf te laten plaatsvinden. Op
dit moment zijn we bezig de lessen te ontwikkelen. De lessen zullen voor het schooljaar 2011/2012 aan de basisscholen worden aangeboden
Voorjaarswandelingen-NatuurTuin Baarnlessen
Op maandag 16 juni starten in het Bos rond camping De Zeven Linden de voorjaarswandelingen voor de groepen 7 van het basisonderwijs. Wij zijn verheugd dat we
hierbij weer gebruik mogen maken van het gebouw van Staatsbosbeheer. Dat was bij
de herfst- en de winterwandeling niet mogelijk wegens een verbouwing. Zes groepen
hebben zich opgegeven voor deze wandeling die deze keer als rode draad “Vogels
kijken” heeft.
Ook gaven weer veel groepen zich op voor de Natuurtuin Baarn lessen en de kabouterpaden. Op dit moment is de NatuurTuin op z‟n mooist. Er zit veel leven in de moerasvijver, de bijen vliegen af en aan, vlinders vliegen rond, en in de stobbenhoek kruipt
en groeit van alles. Kortom een waar paradijs. Kom gerust eens langs en maak een
wandeling door dit stukje natuur. De tuin is ook toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen.

NatuurNabij
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Koninginnepage
Aan het einde van het schooltuinenseizoen 2010 vroeg een van de kinderen of we
even bij zijn tuintje wilde kijken waar hij een mooie rups had gezien. Het bleek de rups
van de koninginnepage te zijn. Wij plaatsten de rups in een vlinderkast. De rups at zich
rond en verpopte zich tegen de bovenkant van de kast. Bij het verplaatsen van de kast
viel hij naar beneden. Halverwege de winter zetten wij de vlinderkast in onze plantenkas, die vorstvrij wordt gehouden. We hadden niet het idee dat het nog ging lukken.
Verbaast waren we dan ook toen er op 4 april jl. ineens een koninginnepage in de
vlinderkast rondfladderde. We hebben de vlinder een paar dagen vrij in de plantenkas
laten rondvliegen en op een mooie warme dag koos hij het vrije luchtruim. Een schitterende belevenis.

Piet Korver

Stichting NMC Baarn De Groene Inval
De Geerenweg 8,
3741 RS Baarn ,
035-5416013
E-mail: info@degroeneinval.nl
Website: www.degroeneinval.nl
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Activiteiten milieucentrum de Kwekerij
Natuur- en Milieueducatie
Alle brugklassers van het Griftlandcollege hebben weer meegedaan aan het samenwerkingsproject van Eng tot Eem. De eindresultaten, dwarsdoorsneden door onze
prachtige leefomgeving Eng tot Eem, hangen tentoongesteld in de publiekshal van het
gemeentehuis in Soest.
In juni gaan de oudste kinderen van het basisonderwijs alleen nog veldwerk doen op
de Zuidereng en bezoeken ze ook onze Soester korenmolen de Windhond.
Scholen schrijven zich alweer volop in voor het nieuwe NME Jaarprogramma. Wilt u het
nieuwe Jaarprogramma NME Soest 2011-2012 zelf ook bekijken, kijk
op:www.soest.nl/nmcsoest

NatuurNabij
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Duurzaam Soest
Milieucommunicatie
€nergiek Soest
Woensdagavond 7 mei bezochten ruim 150 huiseigenaren uit Soest de eerste €nergiek
Soest in het gemeentehuis van Soest. Er stonden ook nog eens 88 mensen in de
wacht. Wegens de enorme belangstelling voor deze €nergiek Soest-avond wordt er
een 2de avond georganiseerd in het gemeentehuis. Informatie over energie besparen in
bestaande woningen van voor 1985 kunt u vinden op www.soest.nl/energieksoest .
Hoeveel warmteverlies er vanuit uw dak plaatsvindt kunt u ook vinden op deze website, onder het kopje „Energielekscan‟.
Informatieavond €nergieambassadeurs
Op dinsdag 7 juni zal Yvonne Feuerhahn (Energieambassade Amersfoort) informatie
geven over een bijzonder burgerinitiatief, namelijk „samen energie besparen in je eigen
buurt‟. Yvonne is dit zelf gaan doen in het Soester kwartier, een wijk in Amersfoort. Ze
laat zien welke stappen een bewoner kan nemen en tot welke resultaten dat kan leiden. Samenwerken aan energie besparen is goedkoper, waardoor de terugverdientijd
van een investering korter wordt. Daarnaast is het samen in de straat of buurt dingen
doen vooral leuk en het leidt vaak tot veel meer samenwerking op veel meer gebieden,
dan alleen maar energie.
In een straat of buurt heb je wel een of meer trekkers nodig. Zo‟n trekker noemen we
in dit geval de Energieambassadeur. Yvonne heeft voor deze groep mensen ook een
speciale training ontwikkelt, die bij belangstelling in het najaar in Soest zal worden
georganiseerd.
Speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in samen in de straat energie besparen,
vanwege het financiële voordeel of de sociale samenhang in de buurt, wordt eerst de
gratis informatieavond Energieambassadeur georganiseerd op 7 juni om 19.30 uur in
Milieucentrum de Kwekerij (Molenstraat 157 te Soest) Graag aanmelden als u wilt
komen: info@energieambassade.nl.

Johan Simon
Meer informatie
Gemeentehuis Soest
Natuur- en Milieucommunicatie Soest
Titia de Jong & Johan Simon,
Postbus 2000,
3760 CA Soest
Tel. (035) 6093202

De Kwekerij + landschappentuin Soest
Molenstraat 157, Soest
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag 13.00–16.30 uur
milieucentrum@soest.nl
www.soest.nl/nmcsoest

29

NatuurNabij

PUBLIEKSWANDELINGEN IVN Eemland

foto: Peter van der Wijst

Deelname aan de publiekswandelingen van IVN Eemland is meestal gratis.
Je hoeft je niet van tevoren op te geven, tenzij anders vermeld.
In deze lijst kunnen nog wijzigingen komen. Kijk op www.ivn-eemland.nl onder
“Agenda” of de wandeling doorgaat, en op de tijd en plaats zoals hieronder vermeld.
Denk aan goede kleding en schoeisel bij nat weer!
Voor algemene vragen en/of opmerkingen over IVN-wandelingen kan je bellen
met Martine van der Kaa (035 6011652) of Tanneke Voorintholt (035 6028377)
of mail: wandelingen@ivn-eemland.nl.

De wandelingen:
Zo 10 juli 2011

Aanvang:
Locatie:
Startplaats:
Informatie:

NatuurNabij

Cultuurhistorische wandeling Soest
De Oude Kerk staat met haar tuin mooi te wezen midden in de
Kerkebuurt. Hier kijken we rond en gaan dan via een smal pad de
Eng op. Boven staan het koren, de mais en misschien de Soester
knollen op het land en komen nog de "ouderwetse" akkeronkruiden voor. Tot slot staat daar molen de Windhond, waar we nog
even naar binnen gaan.
14.00 uur
Soest
parkeerplaats bij de Oude Kerk
Sien Overduin (035-6014841)
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Zo 14 aug 2011
Aanvang
Locatie:
Startplaats:
Informatie:

(Uit)Waaien in Eemnes
De polder in, de wind in je haren en een verrekijker in je hand,
want wat gebeurt er veel op het land, in de sloot en in de lucht.
14:00 uur
Eemnesser Polder
Sluisje Eemnes
Nelleke Bary (035-5382661)

Zo 9 oktober 2011 Paddenstoelenwandeling
Aanvang
14:00 uur
Locatie:
Roosterbos/Hoge Vuursche.
Start:
Hilversumsestraatweg, parkeerterrein
tegenover weg naar Lage Vuursche
Informatie:
Jan ter Poorten (035-6020784)
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Bestuur en Coördinatoren Werkgroepen
Voorzitter
Tony Gaillard
06 12686183
voorzitter@ivn-eemland.nl

Algemeen lid
Raymond ter Bogt
06 55332464
baarn@ivn-eemland.nl

Secretaris
Carla Franssen
Ereprijsstraat 88
3765 AL Soest
06 42243827
secretaris@ivn-eemland.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@ivn-eemland.nl
Contributie/donaties:
Banknummer 2575943
t.n.v. IVN Eemland te Soest
Tarief 2011:
Leden: € 15,00, Donateurs: € 12,00
Automatische incasso: € 1,00 korting

Penningmeester
Henk-Jan Strang
06 49718070
penningmeester@ivn-eemland.nl

______________________
Communicatie
Bettie Walland
035 5432384
communicatie@ivn-eemland.nl
Cursussen
Henk-Jan Strang
06 49718070
cursussen@ivn-eemland.nl
Excursies
Corry Heus
035 6023163
excursies@ivn-eemland.nl
Natuurpaden
Martien van Liempd
030 2292639
natuurpaden@ivn-eemland.nl
Natuur- en milieubeleid
Hans Kampf
035 6029376
natuurenmilieubeleid@ivn-eemland.nl
Planten
Rogier van Vugt
035 6026119
planten@ivn-eemland.nl
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Scholen
Mary van der Bijl
035 6021152
Alma Dijkgraaf
035 6020576
scholen@ivn-eemland.nl
Vlinders
Violet Middelman en Remco Vos
06 11268833
vlinders@ivn-eemland.nl
Vogels
Jaap van den Berg
06 51857877
vogels@ivn-eemland.nl
Wandelingen
Martine van der Kaa
35 6011652
Tanneke Voorintholt
035 6028377
wandelingen@ivn-eemland.nl
Weidevogels
Roel van Wijk
035 5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl
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