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Excursie voor leden en donateurs bij de Kruishaarse Berg
Zaterdag 22 oktober 2011
De voorzitter van IVN Nijkerk gaat ons gidsen vanuit zijn eigen 'achtertuin',
namelijk het gebied van Kruishaarseberg (ook wel Kruishaarderberg genoemd) ten zuidoosten van de kern van Nijkerk.
We gaan het gebiedje in, geen lange tocht, bekijken veel in dat gebied zoals
een dassenburcht en oude elementen in het landschap.
Onze gids weet veel te vertellen over het gebied met zijn oude en nieuwe
landschapselementen. Het gebied sluit aan bij de ecologische hoofdstructuur.
Vertrek om ongeveer 9.00 uur vanaf de Oude Kerk te Soest.
Om 10.00 uur ontvangst met koffie bij de gastvrije gids thuis, op een unieke
locatie.
Aanmelden bij: excursies@ivn-eemland.nl
Of per gewone post versturen naar:
Excursies IVN Eemland
Corry Heus
Korte Ossendam 57
3768CS Soest
Graag bij aanmelding vermelden:
 Naam, adres, telefoonnummer (vast of mobiel)
 E-mailadres
 Hoeveel personen
We carpoolen, geef aan of je mee wilt rijden, of zelf met de auto komt en of
er dan passagiers kunnen meerijden. Passagiers betalen bij instappen een
nader vast te stellen bedrag aan de chauffeur.
Deelname, maximaal 15 deelnemers.

Corry Heus
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door Tony Gaillard

Van het bestuur

Na terugkomst van vakantie werden we bedolven door nieuwe activiteiten en
zaken die om aandacht vroegen. We hadden moeite de gang van zaken bij te
houden en in goede banen te leiden. De regel “Actie = reactie” is volgens mij
niet juist. Het moet zijn “Één actie roept vele reacties op”. Aangezien de
meeste ontwikkelingen positief zijn, worden wij gestimuleerd om op de ingeslagen weg door te gaan, ook al waren er een paar negatieve bij. In kort bestek volgt hier een overzicht.
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Dinsdag 30 augustus jl. ontvingen we voor de Opleiding tot Natuurgids een
bijdrage van €3.000 uit het Stimuleringsfonds van de RABObank Soest, Baarn,
Eemnes. Hier zijn we bijzonder blij mee omdat we van de provincie en andere
overheden geen subsidie kregen vanwege de bezuinigingen. Dit betekent dat
nu alle lichten op groen staan om in februari met deze Opleiding te beginnen.
De werkgroep Cursussen meldt dat er nog wel meer aanmeldingen moeten
komen. Om dat te realiseren is een persbericht opgesteld voor de kranten.
Maar mond op mond reclame werkt nog het beste. Dus als u iemand weet in
uw omgeving of zelf geïnteresseerd bent, horen we dat graag (zie bericht
elders).
Naast de bovengenoemde Opleiding hebben we bij twee gemeenten een subsidie aangevraagd voor het organiseren van cursussen. Van de Gemeente
Baarn ontvingen wij €500 voor een cursus Deskundigheidsbevordering die
bedoeld voor actieve leden, die hun presentatie (in woord en geschrift) bij
publieksactiviteiten willen verbeteren. Op het ogenblik werken we aan een
nadere uitwerking van het programma. De cursus zal november/december
plaatsvinden op dinsdagavond in de Groene Inval (Baarn). De gemeente Soest
wilde geen subsidie geven omdat die bedoeld is voor vrijwilligers die een cursus willen volgen, en niet voor vrijwilligers die een cursus geven voor hun
leden.
Samen met de werkgroep Communicatie wil het bestuur meer bekendheid
geven aan onze activiteiten. Daarom willen we met de regionale pers overleggen waarin zij geïnteresseerd zijn en hoe we beter met hen kunnen samenwerken. De werkgroep Cursussen wil zoveel mogelijk publiciteit voor de Opleiding tot Natuurgids om verzekerd te zijn van voldoende aanmeldingen. Een
andere aanleiding is dat we wat teleurgesteld zijn over de belangstelling van
bezoekers bij Festivals, zoals Gildefeesten en Braderieën.
In het kader van de Stimuleringsprijs is vorige week dinsdag het project van
“Wolfsdreuvik tot Waterkant” uitgevoerd. Basisleerlingen van het Baarns Lyceum deden een zoektocht waarbij allerlei leerzame opdrachten uitgevoerd
moesten worden. Het project liep als een trein, de leerlingen en ook de leraren waren enthousiast, ondanks de regen die met bakken uit de hemel viel.
Omdat ook nog onweer dreigde, werden op verzoek van ouders de activiteiten
vroegtijdig gestopt. Dat neemt niet weg dat het hele project een succes is
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geweest. Het door Pieter ontwikkelde scenario, dat verder door Raymond is
uitgewerkt, bleek niet alleen in Soest maar ook in Baarn goed te werken.
Het bestuur heeft een uitgebreid commentaar geschreven op een concept van
het Jaarplan voor 2012 opgesteld door het Landelijk Bestuur (LB). Wij maken
ons bezorgd over de koers die het LB voor ogen heeft. Zij willen meer leden
en donateurs werven, daarvoor zijn extra investeringen nodig en een andere
mentaliteit in de vereniging (lees afdelingen). De plannen sporen niet met de
geest en de manier van werken van de afdelingen. Het plan staat vol met
goede bedoelingen en interessante ideeën, maar maakt een onevenwichtige
indruk en ontbeert een duidelijke structuur. Zorgelijker is dat de voorgestelde
plannen nauwelijks of niet zijn uitgewerkt, waardoor we twijfelen aan de
haalbaarheid. Omdat de situatie volgens ons ernstig is, hebben wij ons commentaar op het jaarplan naar alle voorzitters in de regio gestuurd. Wij willen
onderzoeken of we tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen.

Enquête NatuurNabij
Inmiddels zijn ruim 50 ingevulde enquêtes over de NatuurNabij ontvangen en
via de e-mail druppelt er nog wat binnen.
De resultaten van de enquête zullen in de NatuurNabij van december worden
besproken.
U kunt de enquête nog inzenden tot 1 november 2011.
Hoe meer hoe liever!!!

De redactie

Informatieavonden Opleiding tot Natuurgids
IVN Eemland en IVN De Bilt organiseren voor belangstellenden een aantal
informatieavonden. U krijgt dan uitgebreide uitleg over de lessen, u kunt vragen stellen en kennismaken met docenten en mogelijke medecursisten. De
informatieavonden worden gegeven op de volgende data en plaatsen:
- 4 oktober 2011:
in NME De Kwekerij, Molenstraat 157, Soest; 20.00 - 22:00 uur.
- 13 oktober 2011
in NMC De Groene Inval, De Geerenweg 8, Baarn; 20.00 - 22.00 uur.
- 5 november 2011
in SWO De Duivetil, Jasmijnstraat 6, De Bilt; 14.00 - 16.00 uur.
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- 15 november 2011
in De Schoter, Wakkerendijk 66a, Eemnes; 20.00 - 22.00 uur.
Mensen die zich opgeven voor een informatieavond en/of de opleiding worden
automatisch op de hoogte gehouden van belangrijke data en andere informatie. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van:IVN Eemland:
www.ivn-eemland.nl en IVN Landelijk: www.ivn.nl

Opleiding tot Natuurgids
IVN Eemland en IVN De Bilt verzorgen van februari 2012 tot en met november 2013 de officiële opleiding tot IVN Natuurgids.
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. Een ieder die woont of
werkt in de regio Eemland (Soest, Soesterberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten-Spakenburg) of in de gemeente De Bilt en omgeving is van harte uitgenodigd aan deze opleiding deel te nemen. Maar ook mensen buiten de regio die
graag de opleiding willen volgen kunnen reageren.
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
NatuurNabij
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Ecologie en landschappen
Mens, milieu en maatschappij
Educatie in de IVN-praktijk
Facultatief: deelname aan inhoudelijke IVN-cursussen
Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van onder meer:
-de IVN Cursusmap voor Natuurgidsen
-het Werkvormenboek voor natuur- en milieueducatie
Afwisseling theorie, excursies en praktijk
De opleiding bestaat uit avondlessen (theorie), excursies, praktijkopdrachten
en een natuureducatief project dat door de cursisten wordt uitgevoerd. De
opleiding start in februari 2012 en eindigt in november 2013. In de reguliere
schoolvakanties worden geen lessen gegeven

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 in de 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
Naast lessen en excursies, die enige voorbereiding vragen, en de praktijkopdrachten, werken de cursisten in groepsverband aan een natuureducatief
project. De eindopdracht is het ontwikkelen van een educatief werkstuk. De
opleiding eindigt met het presenteren van de educatieve werkstukken door de
cursisten.
Docenten en mentoren
De docenten zijn ervaren op het gebied van natuur- en milieueducatie en
inhoudelijk specialisten in hun vakgebied. Er wordt gewerkt met actieve leeren werkvormen. Daarmee is het een zeer praktijkgerichte opleiding. Tijdens
de opleiding is er begeleiding door mentoren vanuit IVN Eemland en IVN De
Bilt.
7
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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.
Erkend diploma
Cursisten die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen het
erkende diploma IVN Natuurgids.
Wat vragen wij van u?
Belangstelling voor natuur, milieu en educatie;
Lidmaatschap van IVN;
Basiskennis flora en fauna of specialistische kennis of de bereidheid die tijdens
de duur van de opleiding te verwerven;
Leeftijd van 18 jaar of ouder;
Actieve inzet tijdens de duur van de cursus;
Zowel individueel als in een groep kunnen werken;
Bereidheid om na afloop van de cursus als vrijwilliger actief te willen zijn ten
behoeve van IVN.
Aanmelding en kosten van de opleiding
De kosten van de opleiding bedragen € 275,00 (inclusief cursusmateriaal).
Aanmelding kan uitsluitend via een ingevuld aanmeldingsformulier.
Dit formulier is aan te vragen per e-mail: cursussen@ivn-eemland.nl
of telefonisch:06 49718070 en 035 6012600.
Het aantal deelnemers is beperkt (maximaal 40). Het is mogelijk dat wij een
selectiegesprek voeren met degenen die zich aanmelden.
Het ingevulde formulier kunt u zenden naar: cursussen@ivn-eemland.nl
of naar: IVN Eemland, p/a Groenling 17, 3766 WG, Soest
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Stedentrip naar Philippine en Koewacht door Martine van der Kaa
Ofwel de bekroning van mijn zoektocht naar roofvogels en uilen
Drie jaar nesten zoeken en een enkele keer vinden. Steeds wat makkelijker
zien, wat er aan de hand is en wat de tekenen zijn van een bewoond nest.
Leren op tijd te waarschuwen als er geringd moet worden.
En dan mag je het vierde jaar opeens met rugzakken door de bramen sjouwen, een touw vasthouden, de tas met jongen aanpakken en ze eruit halen.
Als ik nog niet verkocht was, dan was ik het toen wel.
De twee jaren daarna leerde ik onder leiding van mijn mentoren, de geduldige
Hanneke Sevink en de meer onstuimige Harry de Rooij, meten en wegen,
maar ook wat die maten betekenen en welke ring welke vogel moet krijgen.
Beoordelen of het een man of een vrouw is, want bij sommige soorten krijgt
de vrouw een grotere ring dan de man. Kijken of er hongermaliën op de veren
zitten en niet schrikken van een luisvlieg. Je concentreren ondanks het geklets
van omstanders, maar hen wel uitleggen wat je doet natuurlijk.
Roofvogelonderzoek kost veel tijd en in het seizoen al je vrije tijd. Het vereist
samenwerking en flexibiliteit, want als het giet, gaat het verhaal niet door, je
laat tenslotte jonge vogels niet onnodig nat worden. Daarna wel zo snel mogelijk gaan als het weer droog is, want als je te lang wacht, vliegen ze af en
zie ze dan maar weer eens te pakken te krijgen. Geen risico nemen met jonge
vogels, dus zorgen dat je op tijd bent.
Het voorjaar is een mallemolen van bossen en schuren, weilanden en sloten,
nesten en nestkasten, soms haast onbereikbare plaatsen (ik haat zomp!).
Toch gewoon je deken neerleggen, je spullen uitpakken en de jongen ringen,
of juist niet als ze nog te klein zijn, want dan moet je nog een keer terugkomen.
En dan zegt Hanneke opeens dat ik er klaar voor ben en dat ze me opgeeft
voor het examen. Een paar dagen later is het zover: ik krijg een telefoontje
van Henk Castelijns: of ik zaterdag om 9 uur aanwezig wil zijn in Philippine
om daarna examen te doen in Koewacht. Of ik weet waar dat ligt? Ahum, dat
zoeken we op. Het ligt in Zeeuws Vlaanderen, dus dat betekent dat ik die
zaterdag om 06.30 uur in de auto zit en over zeer rustige snelwegen naar het
zuiden rijd.
9

NatuurNabij

Zonder al te veel gezoek bereik ik Philippine en daar word ik door Henk en zijn
vrouw ontvangen met koffie, die uitstekend smaakte na de lange reis. Toen
op weg om Eddy op te halen en de aanhanger met de ladder.
Wat een mooi land! Heel kleinschalig met vooral smalle wegen waar je even
aan de kant moet als er een tegenligger aankomt, maar dat zijn er niet zo
veel, dus geen probleem. Alles ging op een rustige manier, iedereen was
vriendelijk, wenste me succes en zwaaide ons weer uit. Het weer werkte niet
erg mee, want het druilde af en toe, maar dat was niet zo erg omdat de eerste vogels, die geringd moesten worden, kerkuilen waren, die in nestkasten in
schuren bij boerderijen zaten. Onderweg vertelde Henk over het land waar hij
woont en dat nog steeds herkenbaar de sporen draagt van een turbulent verleden. Zeeuws Vlaanderen zat immers aardig klem tussen het Spaanse rijk en
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, oftewel de 80-jarige oorlog is
daar een extra heftige periode geweest.
De boerderijen liggen verspreid in het landschap en hebben hun eigen karakter behouden. Vroeger kon je zelfs aan het dialect horen uit welk dorp iemand
kwam, maar dat begint nu te verdwijnen. Toch had ik af en toe wat moeite
om het te verstaan, maar wat maakt dat uit als je om half 12 ‟s morgens al
een biertje aangeboden krijgt? We hebben het overigens toch maar bij een
sapje gelaten. Maar het ringen, want daar kwam ik voor, ging gelukkig goed,
hoewel ik de eerste paar toch wel spannend vond. Henk keek me stevig op de
vingers en controleerde wat ik deed en dat hoort ook zo. Nu mogen kerkuilen
ontzettend stinken, maar ze zijn ook heel braaf, vooral als je ze op hun rug
legt, dus ze werkten reuze mee. En gelukkig zei Henk dat het goed ging en
voelde ik me daarna meer ontspannen. Ik kon genieten van de natuur, de
bijzonder aardige mensen en van de vogels natuurlijk.
Na vier nesten was het tijd om te eten en daarvoor gingen we terug naar
Eddy‟s huis, waar zijn vrouw Marijke de tafel al had gedekt. Nou ja, OK, we
mochten ons eigen brood opeten, maar ze had croissantjes gekocht en die
moesten we toch wel proeven. Dat deden we graag.
Daarna weer op pad, eerst naar een kast torenvalken, beweeglijk volk, maar
ook die lieten zich braaf ringen. Vervolgens nog een kast kerkuilen, ook weer
op een bijzondere boerderij met vriendelijke mensen.
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Zit eens even stil op die weegschaal!! In vasthouden moet je ook handigheid
krijgen

Het opmeten van de laterale poot.

foto‟s: Han Keuning
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Zeeuws Vlaanderen is een echt roofvogelland, we zagen onderweg diverse
kiekendieven en ook de slechtvalken die op een toren in de buurt gebroed
hebben waren te zien op de elektriciteitsmasten, waar ze al het vliegend spul
aardig op de kast joegen.
Gelukkig was het inmiddels prima weer geworden, want we gingen Willy ophalen om nog 2 nesten sperwers te doen en die zitten natuurlijk in de open
lucht en wel in het bos, want ook dat heeft Zeeuws-Vlaanderen te bieden. Na
het eerste nest zei Henk: je bent geslaagd, dat laatste nest doen we nog voor
ons plezier. En zo ging het, we zochten nog naar plukplaatsen, die deze sperwers redelijk in de buurt achtergelaten hadden, dat was een bonus. Na de
ladder teruggebracht te hebben en iedereen gedag gezegd te hebben, vertrokken we naar Philippine en om een uur of vijf nam ik afscheid van Henk en
ging ik uitermate tevreden weer op weg naar het midden van het land
Eigenlijk zijn alle dagen vogelen fijn, maar deze was heel bijzonder. Zoveel
mensen die mij hielpen om het gewenste papiertje, dat inmiddels in mijn bezit
is, te bemachtigen. En dit is pas het begin. De eerste keer zelfstandig ringen
vond ik griezelig, want het was wel veilig dat er altijd iemand over mijn
schouder meekeek. Inmiddels gaat dat ook prima met alle ups en ook downs,
zoals een nest met veel kalk en toch leeg. Roofvogelonderzoek is geen moment saai, nou ja… misschien 8 uur posten bij een boomvalk en nog niet weten waar hij zit, maar ook dat ik leuk! Ik hoop het nog heel lang vol te houden.

IVN Eemland op het Paltzfestival

door Carla Franssen

„‟Een nieuwe herfst‟‟
Op woensdag 19 oktober is het dan zover, om 13.00 uur start het Paltzfestival
op landgoed de Paltz in Soest. Een vijfdaags festival met muziek, theater,
kinderspelen en natuur.In samenwerking met het Utrechts Landschap, de
gemeente Soest en de provincie Utrecht is er een cultureel-en natuurrrijk
evenement georganiseerd op een tot voor kort gesloten stukje natuurpark aan
de rand van Soest.
IVN Eemland zal het festival om 13.00 uur openen met een aantal leuke
workshops voor kinderen en hun ouders.
NatuurNabij
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Alma Dijkgraaf en Mary van der Bijl van de scholenwerkgroep zullen een
leuke activiteit verzorgen over paddestoelen, waarin kennis opgedaan
wordt en geknutseld over paddestoelen en alles wat met de herfst te
maken heeft.
De uilengroep zal present zijn met een workshop uilenballen pluizen;er
zijn zoekkaarten aanwezig en een heleboel braakballen van verschillende
soorten uilen om te ontleden. De kinderen mogen hun vondsten vervolgens mee naar huis nemen.
Er is de mogelijkheid om vogelhuisjes te timmeren, onder begeleiding
van een aantal handige mannen van de uilengroep, die de kinderen zullen helpen met het in elkaar zetten van de bouwpakketjes.

Naast deze activiteiten is er op deze middag ook een tent van “de Hazelaar‟‟,
de in Soest alom bekend firma van kunstmaterialen , op het gebied van steen,
verf en klei.
Joop de Wit zal hier samen met kinderen en hun ouders met speksteen en klei
aan de slag gaan. Speksteen en klei worden gratis ter beschikking gesteld. Dit
geldt ook voor de materialen van de andere activiteiten.
Andere activiteiten
Naast de kinderactiviteiten is er de mogelijkheid om deel te nemen begeleide
wandelingen over de Paltz. Horecafaciliteiten en gezellige zitjes zijn eveneens
aanwezig.
Kosten
De entreeprijs voor de IVN middag is 5 euro. Te betalen aan de kassa. Een
glaasje limonade is inbegrepen tijdens de knutselactiviteiten.
Op de website van het Paltzfestival , www.paltzfestival.nl kunt u lezen welke
activiteiten er zo meer geboden worden deze week, die duurt van 19 oktober
t/m 23 oktober.
U bent van harte welkom!
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door Han Keuning

Werkgroep Fotografie

In verband met het
oprichten van een
Werkgroep Fotografie
is IVN Eemland op
zoek naar enthousiaste fotografen.
Het niveau is niet belangrijk, voorop staat
plezier in fotografie en
kennisoverdracht.

Leren van elkaar en mooie momenten in de natuur zijn kernwoorden voor
deze werkgroep.
Allereerst willen we graag het animo onder de leden peilen.
Een Werkgroep Fotografie biedt mogelijkheden om kennis op te doen van
anderen. Daarnaast kom je in aanraking met andere merken fototoestellen, is
er de mogelijkheid om elkaars materiaal te gebruiken (niet verplicht). Je kunt
dan bijvoorbeeld kijken of de lens die je zo graag wilt hebben voldoet aan je
verwachtingen, of dat je de overstap van een compact camera naar een spiegelreflex wilt maken. Ook biedt het de mogelijkheid fotografie-uitstapjes te
maken die je in je ééntje niet zo snel maakt.
Gezien de aard van de vereniging zal de focus van deze groep liggen op natuurfotografie in al zijn aspecten (landschapsfotografie, macrofotografie, dierenfotografie, en dergelijke).
Interesse? Mail dan naar fotografie@ivn-eemland.nl.
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Excursie Boomkikkers

door Violet Middelman

Wat een mazzel, 20 augustus jl. was zo‟n beetje de beste dag van de hele
zomer! Het zonnetje scheen, er stond weinig wind en de temperatuur was
tussen de 20 en 25 graden. Zeer aangenaam voor ons, maar ook voor de
Boomkikkers.
We verzamelden op het terras van Boerderij De Boldiek, in de buurt van
Zelhem en vertrokken rond 11 uur naar de eerste locatie om naar de Boomkikkers te speuren. Onze gids Jan vertelde over het gebied en over de boomkikkers.
Sinds een jaar of 15 wordt er in dat gebied meer aandacht besteed aan natuurlijke verbindingen en dat lijkt goed effect te hebben!
De boomkikker (Hyla arborea) is een klein prachtig grasgroene kikkertje met
zuignapjes aan het einde van vingers en tenen, waardoor hij goed kan klimmen. Tussen de groene rug en lichte buik zit op de flanken een bruine band.
De boomkikker komt verspreid voor op geïsoleerde locaties in het oosten en
zuiden van Nederland. Hij heeft een voorkeur voor een kleinschalig landschap,
waar hij zich ophoudt in de struweelzone van bosranden, houtwallen en moerasgebieden. Voor de voortplanting moeten wateren met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie vlakbij zijn, meestal niet te diepe poelen met een
open ligging, veel zoninstraling en vrijwel geen stroming. (bron Ravon).
Jan vertelde dat Boomkikkers baat hebben bij poelen die eens in de paar jaar
volledig droog vallen. Het nageslacht van de Boomkikkers sneuvelt in zo‟n
jaar, maar ook de predatoren in zo‟n poel overleven het niet, waardoor de
Boomkikkers de jaren erop meer kans hebben om het nageslacht te laten
overleven.
Boomkikkers zijn echte zonaanbidders; in de zomer kan je ze al zonnend op
bladeren of takken aantreffen. De Braam is geliefd, maar ook op andere
bermplanten vinden ze een plekje.
Een boomkikker wordt (als kikker) zo‟n drie tot vier jaar oud, je kan dan ook
heel kleine Boomkikkertjes aantreffen, maar ook dikke jongens. In april/mei is
het de tijd om voort te planten, de kikkers roepen dan hoog in de bomen.
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Omdat je geen kikkers in bomen verwacht denk je in eerste instantie dan ook
aan een vogel als je ze hoort „kwaken‟.
Tijdens de excursie waren er ook een paar exemplaren die zich vanuit de bomen lieten horen, een apart geluid. In de paartijd moet dit geluid overweldigend zijn als ze met z‟n allen roepen, een geluid dat wel een kilometer ver
kan dragen.
De kleinste, jongste Boomkikkertjes verkleuren na een paar uur zonnen van
groen naar gelig. We kwamen een paar mooie voorbeelden tegen.
Na de pauze liepen we naar de grote plas iets verderop. Hier zochten we op
de bladeren van opgeschoten wilgen naar de groene beestjes. We troffen

Kikker in bad – foto: Violet Middelman

voornamelijk kleintjes aan, die nog wel eens op een hand belandden. Eentje
sprong van de hand van Jan op de arm van Alma, wat weer leuke foto‟s opleverde.
Nadat dit gebiedje was doorzocht vertrokken we naar het laatste gebied van
de dag, een stuk verderop ergens bij het dorpje Halle-Heide. Ook hier weer
nieuwe natuur waar de Boomkikkers van profiteren. We zagen een klein
Boomkikkertje dat een bad nam in een met water gevuld blad, prachtig!

NatuurNabij
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Na nog wat kleine jonkies en dikke volwassenen kwamen we aan het eind van
de excursie.
Aan de lachende gezichten deze dag was wel te merken dat iedereen zeer
enthousiast was bij het zien van de prachtig groene Boomkikkers, voor mij het
signaal van een geslaagde excursie. Met dank aan onze gids Jan Stronks en
het bijzonder mooie weer!

Uilen Ringen in Soest en Baarn

door Milly van Foeken

De uilen zijn allemaal weer druk bezig een territorium te veroveren, maar voor
een aantal in Eemland geboren uiltjes zal dit de eerste keer zijn dat ze de
strijd aan moeten gaan met ouders,broers en zussen om een lekker stekje en
een toffe partner te vinden. Bij een aantal van deze uilen mocht ik op kraamvisite en het is wel leuk om er een paar uit te lichten.

foto: Caspar Huurdeman

Heel bijzonder was de ringsessie bij het Derde Erf in Soest. Een aantal blinde
en slechtziende kinderen uit Zeist waren hierbij uitgenodigd en gingen enthousiast mee het weiland in om kennis te maken met een viertal jonge
17
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steenuiltjes. Twee weken daarvoor hadden we al een controle gedaan maar
de uiltjes waren nog te klein om te ringen. Voor de Zeister leerlingen en hun
begeleiders kwam het dus goed uit dat we een tweede poging gingen doen.
Schitterend om mee te maken hoe voorzichtig de jongens en meiden de uiltjes onderzochten, besnuffelden en knuffelden. Alles werd uitgelegd en ze
wilden van alles weten. Hun reactie achteraf was ook geweldig! Een avond om
nooit te vergeten.
Ook in Soest en ook bijzonder was het ringen van een Bosuil in een tuin in
Soest-Zuid. Een flinke jongen was het! Zo anders dan een klein steenuiltjes.
In Baarn was ook een nest gemeld. Waren het ransuilen, bosuilen, hoeveel,
hoe oud? Dat was niet duidelijk, het was slechts een vermoeden van de melder. Samen met Harry de Rooy, de ringer, gingen we op pad. We veroorzaakten nogal wat onrust want de melder zat met allerlei vragen en wist niet goed
wat hij moest met deze onverwachte aandacht. Maar we waren welkom.
Goed, en nu het nest. Er waren twee mogelijkheden, beide in boomtoppen....... Harry is natuurlijk een prima klimmer, hij greep zijn spullen, klom in
de boom en vond een ransuiltje! Die prachtige oranje oogjes hadden heel wat
te zien vanuit de boomtop. In een , of eigenlijk dé boodschappentas, werd hij
voorzichtig naar beneden laten zakken. Daar werd hij liefdevol ontvangen,
gemeten, gewogen en geringd. En hup, weer de tas in en naar zijn nestje.
Op de foto zien we Tom, zoon
van Marcel (rechterhand van
Jaap). Hij gaat vaak mee met
ringen en zit helemaal vol van
uilen en roofvogels. Onthoud die
naam want over een paar jaar is
hij ongetwijfeld dé vogelman
van Soest!
De jeugd heeft de toekomst, en
deze kinderen vergeten de uilen
nooit meer. Ziend of blind, een
onvergetelijke ervaring waar ze
vast wat mee doen.
foto: Caspar Huurdeman
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door Gerrit van Beest

Nachtvlinders om het huis

Al enige jaren kijk ik ‟s avonds naar nachtvlinders. Daarvoor heb ik aan de
achterkant van mijn schuur een wit laken gespannen met een TL-balk ervoor.
Op warme avonden zet ik dan de lamp aan en ga zo nu en dan kijken welke
bezoekers ik heb. Die fotografeer ik. In de afgelopen jaren heb ik zo een aardig bestand opgebouwd. Het is iedere keer toch weer een verrassing wat je
aantreft.
Het meeste zie je spanners en uilen en ook komen er veel micro‟s op het licht
af. Er zijn een paar families met bijzondere vlinders, die ik regelmatig aantref.
De tandvlinders of Notondontidae omvatten wereldwijd 2500 soorten, waarvan er maar 31 in ons land voorkomen. Bij de tandvlinders hebben sommige
vlinders aan de binnenrand van de voorvleugel een tandvormig uitsteeksel,
dat in rusthouding, wanneer de vlinder zijn vleugels heeft dichtgevouwen, aan
de rugzijde zichtbaar is als een uitstulping. Hieraan ontlenen zij hun familienaam.
Bij de wapendrager, die in rusthouding op een afgebroken berkentakje lijkt, is
dat nauwelijks te zien. Wel bij tandvlinders met mooie kleuren en soms wonderlijke namen zoals dromedaris, kameeltje, kroonvogeltje en eikentandvlinder, die hier voorkomen.
De vlinder die het
minst op een vlinder
lijkt, is de snuitvlinder Pterostoma palpina.
In rusthouding is het
net een stukje hout.
Ik heb echter mooie
actiefoto‟s van hem
kunnen maken.
De rups leeft van
juni tot september
op o.a. wilg en
overwintert als pop
in de strooisellaag.
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Van de familie van de houtboorders, de Cossidae, komen maar drie soorten
voor in Nederland. Wereldwijd komen er zo‟n 700 soorten voor.
De
gestippelde
houtvlinder Zeuzera pyrina heb ik
een aantal keren
in de tuin gehad.
De rups overwintert twee maal en
voedt zich met
het hout van
jonge
dunne
stammetjes van
hooguit 10 cm
doorsnee.
De voedselbomen
eik, es, lijsterbes
en diverse fruitbomen komen bij
mij voor. Ik heb
de rups niet in mijn vruchtbomen gevonden, maar dat wil niet zeggen dat ze
zich hier niet hebben ontwikkeld. De vlinders kunnen ook van elders zijn gekomen.
Van de andere houtboorder, de wilgenhoutrups, Cossus cossus, heb ik regelmatig rupsen in de tuin. Zo tegen dat het tijd wordt om te verpoppen, in het
voorjaar, zie je ze zoeken naar een geschikte plek.
Een paar jaar geleden heb ik in juni er een in een potje met zand gestopt met
een stukje winterwortel als voedsel. Dat stond nl in het boek “Caterpillars of
the British Isles” van Jim Porter. De rups verpopte zich echter zonder het
voedsel te gebruiken en eind juli kwam er een vlinder uit. Deze bleef nogal
passief en toen heb ik hem s‟ avonds bij mijn verlichte scherm vrij gelaten. De
bak waar ik hem uit had gelaten stond er nog naast. Na nog geen vijf minuten
plofte er een andere wilgenhoutrupsvlinder in die bak. Dit bleek een mooi vers
mannetje. De vlinder die ik had losgelaten was blijkbaar een vrouwtje, dat
rustig zat te wachten op bezoek. Het mannetje was erg onervaren en vond
NatuurNabij
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het vrouwtje uiteindelijk, maar verder niets. We hoefden echter niet lang te
wachten want daar kwam al een volgend mannetje met een iets valere kleur.
Deze bleek meer ervaring te hebben en ging via de kast recht naar het vrouwtje en de paring volgde. Ik heb e.e.a. prachtig kunnen volgen (zie foto).
Ook de waardbomen van deze rups heb ik in de tuin: eik en wilg. In die laatste heb ik dit jaar waarschijnlijk een aantal rupsen gehad, want de grote bonte specht heeft aardig in mijn knotwilg huisgehouden. Er zijn er ook aan zijn
aandacht ontsnapt, want dit voorjaar heb ik nog 3 rupsen in een potje laten
verpoppen. In juni kwamen daar de vlinders uit. Zo kan je de van dichtbij de
natuur ontdekken en steeds weer iets nieuws meemaken.
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Stichting NMC Baarn
De Groene Inval

Zonnig Oogstfeest bij De Groene Inval
Het was weer gezellig druk tijdens de jaarlijkse Open dag/Oogstfeest bij De
Groene Inval. De kinderen die het hele seizoen hard op hun tuin gewerkt
hadden oogsten vol trots de zelf gekweekte groenten en bloemen. De natuur
werkte niet erg mee dit seizoen (te droog, te heet, te nat ), waardoor de
boontjes nog niet helemaal uitgegroeid waren.
Natuurlijk kregen de kinderen hulp van vaders, moeders, opa‟s en oma‟s.
Hele families vertrokken
gepakt en gezakt met alle heerlijkheden
van de eigen tuin.
De Open Dag trok mede door het prachtige weer erg veel belangstelling en
heel veel mensen genoten van de activiteiten op de schooltuinen, de puzzeltocht voor de kinderen en van de prachtige Natuurtuin. Ook de honing gepresenteerd door Karel ten Hoedt van de bijenvereniging werd door de bezoekers
gewaardeerd.
De afdeling Baarn van Groei en Bloei verzorgde weer een prachtige presentatie bloemschikken. Heel veel kinderen gaven zich meteen op voor een cursus
bloemschikken voor kinderen in het najaar. Deze cursus bestaat uit 8 lessen
van 1 uur en start na de herfstvakantie. Er was voor iedereen wat te beleven
en de organisatie kan weer terug kijken op een zeer geslaagde open dag.
Het project Willy Wurm
Volgend voorjaar start het educatieve programma Willy Wurm. Dit project
maakt onderdeel uit van het Cultuurprogramma dat Kunst Centraal organiseert om leerlingen te laten kennismaken met hun lokale culturele omgeving.
Het valt onder de catagorie “Landschap”. Het project past binnen de domeinen beeldende vorming voor groep 1-2 van het primair onderwijs. In samenwerking met het IVN Consulentschap Utrecht maakte Kunst Centraal een project waarin cultuur- en natuuronderwijs op elkaar aansluiten.
NatuurNabij
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Doelstelling van het project zijn:
-De leerlingen door middel van natuureducatie en beeldende vorming te laten
kennismaken met dieren uit de tuin.
-De leerlingen leren hun voorstelling van deze dieren vorm te geven met behulp van nieuwe beeldende vaardigheden en technieken.
Voor deze lessen Moeten de leerlingen op zoek naar wormen, pissebedden en
slakken. Hiervoor komen ze naar De Groene Inval. Rond het zoeken naar boven genoemde dieren ontwikkelt De Groene Inval nog een educatieve les.
Europese delegaties te gast bij De Groene inval in Baarn
Het natuur en milieu centrum De Groene Inval in Baarn is Europees partner
van het Grundtvig lerend partnerschap. De titel van het project waarin De
Groene Inval participeert luidt: De tuin een plaats waar je je hele leven kunt
leren (The garden a place for lifelong learning). Het project loopt vanaf de
herfst 2010 tot de zomer van 2012 en beoogt een intensieve ervaringsuitwisseling tussen de zes deelnemende landen (Spanje, Tsjechië, Oostenrijk, Polen,
Duitsland en Nederland). Om dit te bereiken worden over en weer vijf werkbezoeken afgelegd.
In Spanje werd het spits afgebeten en werd een framework voor de werkzaamheden vastgesteld. In Tsjechië werd aan het framework meer inhoud
gegeven en in Baarn stelden we het tijdpad definitief vast en discussieerden
we of we met de werkzaamheden op schema lagen.
Alle deelnemende organisaties zijn bijzonder gemotiveerd om ideeën en methoden te ontwikkelen die een waardevolle toevoeging kunnen zijn voor het
werken met nieuwe doelgroepen voor alle organisaties te weten jong volwassenen, gepensioneerden en mensen met een beperking. De deelnemende
landen zullen gezamenlijk zowel een on line brochure ontwikkelen als een
kleine documentaire , beide kunnen gebruikt worden voor het werken met de
nieuwe doelgroepen.
Vanaf woensdag 29 juni t/m/ zaterdag 2 juli waren de delegaties te gast bij
De Groene Inval. Naast het drukke werkprogramma werd er ook tijd ingeruimd voor ontspanning en het bezoeken van diverse voor natuur en milieu
organisaties interessante locaties.

Piet Korver
Stichting NMC Baarn De Groene Inval
De Geerenweg 8, 3741 RS Baarn
Telefoon: 035-5416013
E-mail: info@degroeneinval.nl Website: www.degroeneinval.nl
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Activiteiten milieucentrum de Kwekerij
Natuur- en Milieueducatie
Natuurbeleving in de landschappentuin van het milieucentrum
Het nieuwe seizoen Natuur- en Milieueducatie is weer gestart in Soest. Altijd
een heerlijk moment, wanneer de jongste kinderen van het basisonderwijs
weer op ontdekkingstocht komen in de prachtige tuin naast het milieucentrum
de Kwekerij, aan de Molenstraat in Soest.
Veel oh‟s en ah‟s als de kinderen een slak over hun hand laten kruipen of met
een blinddoek op, verschillende herfstvoorwerpen door hun handen voelen
gaan.
Het kabouternatuurpad (herfst)
is een, jaarlijks
terugkerend, lesprogramma.
De kleuters doen
met elkaar een
tiental spelletjes
in en met de natuur.
Hierbij
staat
beleving
voorop. Als je
afgaat op het
aantal rode wangen, de enthousiaste ogen en
de geestdrift, waarmee een kabouter-herfstliedje luidkeels wordt gezongen
aan het einde van het bezoek, dan was ook dit bezoek weer zeer geslaagd!
In oktober komt er in het milieucentrum de tentoonstelling Hé, Watt-je!, over
energie besparen en duurzame energiebronnen. Het bijbehorende lesprogramma wordt georganiseerd voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De
NatuurNabij
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tentoonstelling is, ook voor u, interessant om te bezoeken. De tentoonstelling
gaat ook in op de campagne Energiek Soest, waar we in oktober 2010 mee
zijn gestart in Soest. Vanaf 26 oktober tot en met 15 december kunt u op
dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 – 16.30 uur de tentoonstelling
bezoeken. Wilt u het hele Jaarprogramma NME Soest 2011-2012 inzien, kijk
op: www.soest.nl/nmcsoest
Duurzaam Soest

Milieucommunicatie
€nergiek Soest
Woensdag 7 september bezochten ongeveer 100 huiseigenaren uit Soest de
tweede avond €nergiek Soest in het gemeentehuis. Informatie over energie
besparen 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‟.
Cursus €nergieambassadeurs
Op dinsdag 27 en woensdag 28 september 2011 zal Yvonne Feuerhahn
(Energieambassade Amersfoort) een cursus geven rondom „samen energie
besparen in je eigen buurt‟.
Yvonne heeft dit zelf gedaan 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 effectiever en goedkoper, waardoor de terugverdientijd van een investering korter wordt. Daarnaast
is het samen in de straat of buurt dingen doen vooral ook leuk en het leidt
vaak tot veel meer samenwerking op meer gebieden, dan alleen maar energie. In een straat of buurt heb je wel een of meer trekkers nodig. Zo‟n trekker
is de Energieambassadeur. Met deze cursus willen we hem of haar graag op
weg helpen en begeleiden. De cursus vindt op genoemde avonden plaats van
19:45–22:00 uur in het milieucentrum de Kwekerij (Molenstraat 157 te Soest)
Graag aanmelden als u deel wilt nemen aan deze cursus of geïnteresseerd
bent in het vervolg: info@energieambassade.nl.

Johan Simon
Tel. (035) 6093202
E-mail: milieucentrum@soest.nl
Website:www.soest.nl/nmcsoest
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PUBLIEKSWANDELINGEN IVN Eemland
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 9 oktober
Paddenstoelenwandeling
Vorig jaar stonden er heel veel in het Roosterbos. Zouden ze er weer zijn?
Zeker weten doe je dat nooit, en vooral nu niet omdat 2011 een bijzonder
jaar is. Na een grote droogte kwam er heel veel regen en in een vochtig milieu hebben paddenstoelen het prima naar hun zin. Daarom stonden er in juli al
stinkzwammen in het bos. Het blijft dus een verrassing wat er in oktober te
zien zal zijn. Het wordt een spannende speurtocht, heel geschikt voor kinderen van alle leeftijden
Aanvang
14:00 uur
Natuurgebied: Roosterbos/Hoge Vuursche.
Startpunt:
Hilversumsestraatweg, parkeerterrein
Tegen de weg naar de Lage Vuursche
Informatie:
Jan ter Poorten (035-6020784)
NatuurNabij
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Za 29 oktober 2011 Nacht van de Nacht
Vorig jaar liet een vrouwtje bosuil haar lokroep horen en maar liefst drie mannen gaven haar antwoord, Dit jaar wordt het vast net zo spannend of misschien wel spannender, want deze keer wordt de locatie pas verklapt na opgave. Waarom? Dat blijft geheim. Maar geen geheim is dat er geluisterd
wordt naar alles wat zich afspeelt in het donker. Kun je nog iets zien of is het
aardedonker? Kunnen we veel sterren zien? Wat voor invloed heeft het donker op planten en dieren? En wat voor invloed heeft de mens daar weer op?
Ga mee en gebruik nu eens niet je ogen, maar je oren, je neus en je tastzin.
Een echt avontuur!
Aanvang
Locatie/startpunt:
Informatie:

19.15 uur
worden bekend gemaakt na opgave van deelname
Rob van Rijn (030-2724524)

Voor deelname aan deze activiteit is aanmelding verplicht!!!
Aanmeldingen graag verzenden naar: nachtvandenacht@ivn-eemland.nl
Zo 13 november 2011 Dierensporen
Mensen laten sporen achter en dieren doen dat ook, maar wat kun je er eigenlijk uit afleiden? Kun je zien wat het dier heeft gegeten? Welk dier? Allemaal vragen die beantwoord gaan worden tijdens deze bijzondere wandeling.
Voor kinderen zijn er aparte vragen, want voor hen is deze wandeling extra
spannend, dus neem ze gerust mee!
Aanvang
Natuurgebied:
Startpunt:
Informatie:

14.00 uur
de Stompert
Parkeerplaats tegenover Restaurant ‟t Hoogt
van Weerden Poelmanweg 220 3768 MN Soesterberg
Martien van Liempd

Zo 11 december 2011 Winterwandeling
Het winters bos ziet er misschien kaal uit maar zowel planten en dieren hebben zich voorbereid op de kou. Dieren krijgen een dikkere vacht, gaan in winterrust of winterslaap. Planten hebben zo hun eigen overlevingsstrategieën.
Over (het leven in) het winters bos, valt een hoop te vertellen… en er is genoeg te zien!
Aanvang;
Natuurgebied:
Startpunt:

14.00 uur
Lage Vuursche, Nonnenland
Kuil van Drakestein
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Bestuur en Coördinatoren
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

Penningmeester
Henk-Jan Strang
06 49718070
penningmeester@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

___________________________
Communicatie
Bettie Walland
Han Keuning
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
Marjan Dekker
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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