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Uitnodiging NIEUWJAARSWANDELING 2012
Hierbij nodigen wij onze leden en donateurs uit voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, die dit jaar gehouden zal worden op:
zaterdag 7 januari 2012 op Landgoed Stoutenburg,
Stoutenburgerlaan 4 te Stoutenburg (bij Leusden).
Om 15.00 uur starten we met een mooie wandeling die gegidst zal worden door drie
gidsen van Het Utrechts Landschap.
Vervolgens kunnen we genieten van een hapje en een drankje in het Koetshuis op het
landgoed.
Het eerste welkomstdrankje wordt u aangeboden door onze vereniging. De drankjes
er na zijn voor eigen rekening. De hapjes worden verzorgd op kosten van het IVN.
Graag vernemen wij even op wie we kunnen rekenen en verzoeken u een mailtje te
sturen met het aantal mensen met wie u komt, naar:
secretaris@ivn-eemland.nl
of via de telefoon: 06-42243827

door Tony Gaillard

Van het bestuur

Volgens sommigen, zowel ter linker- als ter rechterzijde (Bas Haring, Henk Bleker) is
het niet zo erg dat de biodiversiteit afneemt. Door de opwarming van de aarde en
schaarste van middelen (energie en voeding), lijkt een grotere afname van soorten
onafwendbaar. Er zullen nog vele rampen moeten plaatsvinden alvorens het doordringt
dat het zo niet langer kan en dat forse maatregelen nodig zijn om het tij te keren. Wat
betekent dat voor ons kleine land en voor Eemland in het bijzonder? Als gids weten we
dat in het land van "Je maintiendrai" de natuur vrijwel geheel "man maintained" is? De
Smient staat nota bene als gerecht bij het beste restaurant van Nederland! Tot nu toe
was het vanzelfsprekend dat het IVN stond voor het handhaven van de biodiversiteit,
maar niet mee deed aan het landelijke protest van natuurorganisaties. De soorten
rijkdom in Nederland is al niet hoog. Om maar een voorbeeld te noemen: op deze
aarde zijn er 10.000 vogelsoorten, waarvan er minder dan 700 in Europa voorkomen
en de helft daarvan in Nederland. Ter vergelijking in Peru zijn dat er 1800. De vraag is
hoeveel soorten heb je nodig voor de beleving van een soortenrijkdom. Of anders
gesteld wanneer is er voldoende diversiteit?
Zelf ben ik best tevreden met de 60 soorten die ik de laatste jaren in mijn directe omgeving (Zuidelijke Eng) heb waargenomen? Maar ik zou het toch wel heel erg saai
vinden als ik het met 10 soorten zou moeten doen. Nu merk ik al dat een aantal soorten (Grasmus, Fitis en Tapuit) niet meer op de Eng broedden terwijl ze dat zes jaar
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geleden nog wel deden (toen kwam ik hier wonen). Verder zijn er elk jaar minder
kieviten en hazen. Dat is niet alleen heel saai, maar ook bedreigend. Het voelt als
dingen die voorbijgaan, en wel voor altijd. Laten we hopen dat deze bezuinigingswind
tijdelijk is en weer overwaait zoals alle winden.
Voor de naderende Kerst wordt voor mij veel goed gemaakt wordt door “mijn” buizerd
die ‟s winters bijna elke morgen in mijn achtertuin komt uitbuiken.
Voor de medewerkers van de IVN Consulentschappen en Landschap Erfgoed ligt dat
anders. De bezuinigingen (ruim 60%) op de natuur door het huidige kabinet beginnen
ook voor onze vereniging voelbaar te worden. Het Utrechts Consulentschap moet 15%
inleveren en het Utrechts Erfgoed ruim 40%. Dat houdt niet alleen het directe ontslag
in van een evenredig aantal medewerkers, maar ook een vermindering van het aantal
activiteiten voor de bescherming van natuur en landschap in onze provincie. Ook voor
ons zal het steeds moeilijker worden om van de overheid subsidies te verkrijgen.
De bezuinigingen hebben een discussie op gang gebracht over de toekomst van het
IVN. Uit het Jaarplan voor 2012 van het Landelijk Bestuur blijkt dat er grote verschillen
in visie bestaan tussen het Landelijk bureau en de locale afdelingen, maar ook tussen
de afdelingen onderling. Als afdeling zullen we in deze discussie positie moeten kiezen.
We zullen ons moeten bezinnen of we het eens zijn met het “corporate denken” van
het bestuur, dat gekenmerkt wordt door het vergroten naamsbekendheid, resultaatgericht werken, landelijke fondsen- en ledenwerving en een nationaal lidmaatschap van
leden en donateurs.
Na een snelle start met het prototype, is de ontwikkeling van de nieuwe website aanmerkelijk trager verlopen. Dit komt vooral omdat de WG Communicatie al sinds juni
menskracht te kort komt. Daardoor verloopt de ontwikkeling van de nieuwe website
minder snel, maar we blijven goede hoop houden dat we begin volgend jaar in de
lucht zijn. Om dit te kunnen realiseren hebben we nog steeds meer menskracht nodig
en zijn we op zoek naar mensen die hieraan willen meewerken.
Met een paar kandidaten zijn we in gesprek om de redactie van NN uit te breiden. Het
zou toch jammer zijn dat we NN moeten opheffen door gebrek aan menskracht in een
vereniging die floreert en bij andere activiteiten grote kwaliteit levert. Dit wordt des te
dringender, omdat Bettie heeft besloten de redactie en de lay-out van NatuurNabij per
1 januari 2012 over te dragen. Zij heeft deze taak ruim twee jaar met veel elan en
nauwgezet uitgevoerd. Het bestuur is haar daar zeer dankbaar voor. Op grond van de
resultaten van de enquête (zie elders in deze aflevering) zal het bestuur zich beraden
over de uitgave van NN. De benodigde menskracht en beschikbare financiën zullen
daarbij in beschouwing worden genomen.
We zijn ervan overtuigd dat we met de hulp van de enthousiaste leden van onze bloeiende vereniging deze problemen kunnen oplossen. Er zijn immers ook veel positieve
ontwikkelingen, zoals de volgende veranderingen in onze werkgroepen laat zien.
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Zoals in de oproep van Han Keuning in de vorige NatuurNabij al stond vermeld, hebben we een nieuwe werkgroep Fotografie in oprichting.
De Paddenwerkgroep Soest heeft te kennen gegeven in zijn geheel lid te willen worden
van onze vereniging. Deze werkgroep zet zich o.a. in voor het veilig overzetten van
padden. Zie ook introductie van Tim de Wolf elders in dit blad.
We zijn heel verheugd dat Marjan Dekker het coördinatorschap van de werkgroep
Planten heeft overgenomen van Rogier van Vugt. Wij zijn hem dankbaar voor het
oprichten van die werkgroep. Helaas heeft hij door drukke werkzaamheden te weinig
tijd om leiding te geven, maar blijft nog wel lid.

Smient (Zwarte Noord, Eemdijk)

foto: Peter van der Wijst

Opleiding tot Natuurgids gaat bijna van start!
door Pieter Augustinus, Tanneke Voorintholt en Henk-Jan Strang
De Werkgroep Cursussen is blij te kunnen melden dat de Opleiding tot Natuurgids
bijna van start gaat. De voorbereidingen zijn in volle gang. De financiering is rond, het
programma is uitgewerkt en docenten gevonden. Maar het belangrijkste is ... we hebben (per 30 november) 24 ingeschreven cursisten!
Voorbereidingen
De Werkgroep Cursussen is de afgelopen maanden verschillende keren bij elkaar geweest. De taken zijn goed verdeeld. We hebben een hecht en goed op elkaar ingespeeld team en we vullen elkaar goed aan. Leden van de werkgroep zijn Pieter Augustinus, Jaap Milius, Ad van den Herik, Corrie van de Kooy, Tanneke Voorintholt, Pia
Kleverlaan, Judith Stoker, Jos van Asselt, Nelleke Bary en Henk-Jan Strang.
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In kleinere groepjes worden verschillende aspecten van de Opleiding uitgewerkt. Zo is
er een gevarieerd programma voor het Introductieweekend uitgewerkt. Jaap Milius van
IVN De Bilt verzorgt in januari 2012 voor de leden van de Werkgroep een cursus Didactiek. Er zijn informatiebijeenkomsten voorbereid. We zijn bezig materiaal te verzamelen dat tijdens de Opleiding gebruikt kan worden. Ook hebben we meerdere keren
de publiciteit gezocht. Onlangs is dit nog gelukt in de Gooi- en Eemlander, waar Nelleke Bary een mooi artikel heeft neergezet. Inmiddels heeft Pieter dit in de Soest Nu
gedaan. De Werkgroep wordt vlak voor de start „klaargestoomd‟ om met de cursisten
aan de slag te gaan.
Programma
De Opleiding duurt anderhalf jaar, start op 4 en 5 februari 2012 met een introductieweekend en wordt in november 2013 afgerond met een diplomauitreiking.
Het introductieweekend geeft de cursisten en de leden van de Werkgroep cursussen
de gelegenheid elkaar te leren kennen. Daarnaast is het de gelegenheid voor de cursisten om meer te weten te komen wat ze allemaal gaan leren. Ze maken daar ook
een start mee in het weekend. Er zijn ongeveer 40 cursusavonden en 23 excursies.
De Werkgroep Cursussen heeft het programma uitgewerkt. In het programma wordt
aandacht besteed aan de volgende vier blokken: flora & fauna en de relaties daartussen, landschapsontwikkeling, mens & milieu, ecologie en natuur- en milieueducatie.
Het is een interessant en vernieuwend programma. Zo wordt er aan het eind van de
opleiding extra veel aandacht aan duurzaamheid besteed. Daarbij zijn bijvoorbeeld
bezoeken aan een waterleidingbedrijf, afvalverwerking en rioolzuivering gepland, en
daarnaast verdiepen de cursisten zich in geplande veranderingen in de omgeving.
Een voorbeeld daarvan is de geplande verandering van het klaverblad A1-A27. Ook is
er een avond gepland over duurzame energie, waarbij contact wordt gelegd met mensen uit de gemeenten die zich daarmee bezighouden.
Tevens wordt extra aandacht besteed aan samenwerking. Enerzijds de samenwerking
met andere natuurorganisaties, zoals met Natuurmonomenten en Staatsbosbeheer.
Anderzijds de samenwerking binnen IVN Eemland, dus met de werkgroepen. Er is een
brainstormavond gepland over de activiteiten die we uitvoeren, waarbij cursisten en
werkgroepleden ideeën voor de toekomst zullen uitwisselen.
Een andere vernieuwing is dat we in de opleiding extra aandacht besteden aan het
aantrekkelijk presenteren van opgedane kennis en ervaring via de media, in rapportages en op onze website www.ivn-eemland.nl.
Financiering
Omdat we de Opleiding voor een betaalbare prijs willen aanbieden, maken we doorgaans gebruik van subsidies van de Provincie. Dit keer was dat extra lastig, omdat de
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Provincie door bezuinigingen geen middelen meer beschikbaar heeft. Gelukkig hebben
we de Rabobank Eemland bereid gevonden om een subsidie te geven. Ook Rabobank
Heuvelrug heeft een subsidie gegeven na een aanvraag daarvoor van IVN De Bilt. Dus
kunnen we met recht zeggen dat we nu „Powered by Rabobank‟ zijn. Rabobank Eemland, hartelijk dank!
Samenwerking met De Bilt
De Opleiding organiseren we al jaren met IVN De Bilt samen. Ook dit keer is dat het
geval. Samen staan we sterk. Het biedt ook de gelegenheid voor de cursisten kennis te
maken met een iets groter gebied dan Eemnes, Baarn en Soest.
Cursisten
We hebben 4 informatieavonden gehouden in De Bilt/Bilthoven, Eemnes, Baarn en
Soest. De opkomst was wisselend. Altijd waren de aanwezigen zeer geïnteresseerd.
Het resultaat per 30 november is 24 cursisten.
We hebben jonge en oudere cursisten, meer vrouwen dan mannen. 16 cursisten komen uit Eemland, 2 uit De Bilt/Bilthoven en 6 cursisten komen uit de plaatsen rondom
Eemland/De Bilt/Bilthoven. Een prachtig resultaat.
Oproep
We gaan door met werven van cursisten tot eind januari. Er mogen best nog een paar
cursisten bij. Bij deze roepen we u op om na te gaan of iemand in uw omgeving geïnteresseerd is in zo‟n opleiding.
Als dat zo is, laat het ons weten op cursussen@ivn-eemland.nl of bel 06 49718070.

door Tim de Wolf

Paddenwerkgroep Soest

De Paddenwerkgroep Soest is in 2010 van start gegaan.
Na oproepen in de krant – vraag naar vrijwilligers en melding knelpunten – meldden
ongeveer 25 mensen zich aan en werden als knelpunten Insingerstraat en Wieksloterweg vastgesteld.
De paddenwerkgroep is alleen actief in de periode februari-maart-april, ten tijde van
de paddentrek. De groep is buiten deze maanden om ook wel benaderd door overheidsinstanties en particulieren met vragen en verzoek om advies. In die zin fungeert
de groep ook als „kenniscentrum‟.
Afhankelijk van vochtigheid en temperatuur komt de paddentrek trek half februari –
begin maart op gang. De padden trekken, met als doel de voortplanting, vanuit hun
overwinteringplaats naar de vijver waar zij ter wereld zijn gekomen. Soms worden
onderweg al paartjes gevormd en ontstaan de zogenaamde „dubbeldekkers‟. Meestal
vinden man en vrouw elkaar pas in het water. Deze trek kan (afhankelijk van klimato-
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logische omstandigheden) spontaan losbarsten en op sommige dagen massaal geschieden. Juist op die momenten kunnen er veel slachtoffers vallen, wanneer een weg
moet worden overgestoken. De paddenwerkgroep vangt de padden op strategische
punten op. Dit doen we door schermen te spannen waardoor de dieren in een bepaalde richting worden gedirigeerd. Daar vallen zij dan in ingegraven emmers. Vrijwilligers
legen de emmers en brengen de padden naar de overkant. Op de Wieksloot, waar de
padden zeer „diffuus‟ over een grote lengte oversteken, worden geen schermen geplaatst maar wordt gepatrouilleerd. Op deze wijze worden de padden meestal bijtijds
uit de berm geplukt en overgezet.

dubbeldekker

Hoewel in 2010 het voorjaar uitzonderlijk droog was, hetgeen voor de paddentrek
ongunstig is, hebben we ongeveer 600 padden overgezet. „En passant‟ worden ook
kikkers en een incidentele salamander geholpen. Vooral de padden zijn kwetsbaar
tijdens de trek. Ze lopen langzaam en pauzeren veel tijdens hun toch naar de paarplaats. Het is niet ongebruikelijk dat een pad tijdens de wandeling een half uurtje zit
uit te blazen. Wanneer het dier dit op een weg doet wordt deze pauze meestal noodlottig. Na de paring en het afzetten van de eieren trekken de padden geleidelijk aan
weg van de paarplaats. Doordat dit veel minder massaal verloopt, meer gespreid over
de lente- en zomermaanden, vallen er op de terugweg veel minder slachtoffers.
Vrijwilligers en tips (melden knelpunten) zijn altijd welkom. Eind januari houden we
(voor het opstellen van een rooster en het maken van afspraken) een bijeenkomst in
De Kwekerij, (Molenstraat, Soest). Coördinator in Soest is Tim de Wolf, bereikbaar op
tdewolf@ziggo.nl en 035-6026761.
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Nieuwe coördinator Vogelwerkgroep

door Peter van der Wijst

foto: Peter van der Wijst

Sinds 1 oktober 2011 heb ik het coördinatorstokje voor de werkgroep Vogels van IVN
Eemland overgenomen van Jaap van den Berg. Jaap is erg druk met werk en trainingen, zodat het coördineren er een beetje bij in ging schieten. En hij dacht dat ik wel de
juiste persoon zou zijn om het over te nemen. Ik neem de uitdaging aan.
Voor diegenen die mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen: ik ben geboren 27
november 1965 in het dorpje Zeeland in Noord-Brabant. In 1996 leerde ik mijn vrouw
kennen, een geboren en getogen Soesterse, en dus verhuisd naar Soest.
In 2007 ben ik bij IVN Eemland en de Vogelwerkgroep terechtgekomen, via de lezing
over de IJsvogel op het gemeentehuis in Soest. Daar leerde ik Rien Broeckman kennen
en in eerste instantie ben ik samen met hem begonnen met de maandelijkse vogelinventarisaties van de Soester polder. Later is er nog de IJsvogelgroep bijgekomen.
Na het overlijden van Rien heb ik de telling van de Soester polder op mij genomen.
De resultaten van 2011 en 2010 zijn te vinden op de website van IVN Eemland.
(www.ivn-eemland.nl/Werkgroepen/Vogels/Vogeltelling.aspx)
Naast IVN Eemland ben ik ook betrokken bij IVN Bunschoten en IVN Nijkerk. Dit komt
doordat ik in 2001 Wim Smeets ontmoette, die de Natuurwerkgroep Bunschoten heeft

NatuurNabij

8

opgericht binnen IVN Nijkerk. Wim is wellicht bekend als natuurfotograaf. Hij heeft mij
destijds met dat virus ook aangestoken.
Voor IVN Eemland ben ik ook bezig met foto‟s: bij allerlei gelegenheden, zoals publiekswandelingen, excursies en andere activiteiten. De foto‟s zijn regelmatig terug te
vinden op de website van onze afdeling en in NatuurNabij.
Ik heb een drukke baan als systeembeheerder op het Europese hoofdkwartier van een
Japanse firma (Meet- en regeltechniek in de industriële automatisering). De laatste
maanden ben ik ook een aantal keren in het buitenland geweest voor het werk voor
het uitrollen van nieuwe storage (opslag van data).
Overwerk 's avonds en in het weekend blijft voorkomen. Tevens 7x24 uur standbydiensten, waarbij ik opgeroepen kan worden om storingen te verhelpen.

Nieuwe coördinator Plantenwerkgroep

door Marjan Dekker

De Plantenwerkgroep heeft voor het nieuwe jaar een duidelijk plan opgesteld. In de
loop van het jaar zullen we kijken of deze opzet ook bevalt. We gaan twee gebieden
meerdere malen bezoeken om ook het jaarverloop te kunnen zien.
Daarnaast willen we graag nog een wandeling maken in een afgesloten gebied.
Van die twee eerste gebieden is eentje de Korte Duinen, het andere zal een nat kwelgebied worden. Welk gebied dat is moet nog worden besloten.
Zoals velen al weten heeft ook de Plantenwerkgroep een nieuwe coördinator: sinds de
zomervakantie heb ik de taken van Rogier overgenomen. Ook via de NatuurNabij stel
ik me even voor.
Ik ben 24 jaar en woonachtig in vakantiepark Den Bosch bij de plaats Soestduinen. Ik
heb momenteel een administratieve baan bij Quo Vadis in Baarn. In voorjaar 2010 heb
ik een groene HBO-studie afgerond in Velp: Bos- en Natuurbeheer.
Ik heb voor dit vrijwilligerswerk gekozen, enerzijds om een leuke en interessante tijdsbesteding te hebben, anderzijds om nuttige redenen als mijn opgedane kennis op te
frissen en uit te breiden en om te netwerken. Ik heb gemerkt dat er in de werkgroep
gezellige en gedreven mensen zitten met vaak al enige tot veel kennis van flora en
fauna en de gebieden die wij bezoeken.
IVN is niet het enige vrijwilligerswerk dat mij druk houdt. Sinds kort ben ik één dag in
de twee weken vrijwilliger bij Staatsbosbeheer, in de zomer klus ik één keer in de
maand op de Baarnse ijsbaan en daarnaast ben ik bijna elke zaterdag te vinden bij
scouting Merhula in Baarn, als teamleidster van de welpen.
Deze nieuwe uitdaging bij het IVN pak ik met veel enthousiasme op en zal ik zo goed
als ik kan uitvoeren.
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door Han Keuning

Werkgroep Fotografie

De oproep voor een werkgroep Fotografie was niet voor niets: 11 belangstellenden hebben zich gemeld.
Inmiddels zijn we voor de eerste keer
bijeen geweest. Wij hebben van gedachten gewisseld over de mogelijke activiteiten als fotogroep en hoe we op een leuke
manier kennis aan elkaar kunnen overbrengen. Ook de relatie met IVN is aanbod gekomen: wat kunnen wij voor onze vereniging betekenen? Er is geopperd om
vanuit de behoefte van IVN te gaan werken. IVN geeft de wensen aan en wij vertalen
dat in opdrachten en uitjes om plezier te beleven aan onze hobby, te leren van elkaar,
sociale contacten te leggen en last but not least: IVN te kunnen voorzien van een
eigen foto database van alles wat groeit en bloeit in de omgeving. Dit plan wordt enthousiast begroet en iedereen brengt ideeën in.
Het voorstel om eerst maar eens een paar keer proef te draaien om te kijken hoe de
dynamiek in de groep is, wordt positief op ontvangen.
Op dit moment zijn we aan het bepalen welke dag de eerste velddag wordt van onze
fotosafari, om te zien of we op het gebied van fotografie net zo goed met elkaar overweg kunnen als tijdens onze eerste bijeenkomst, en of de mensen die helaas niet
aanwezig konden zijn het net zo gezellig gaan vinden.

door Gerrit van Beest

Nachtvlinders om het huis (2)

In de vorige NatuurNabij heb ik het een en ander over nachtvlinders rond mijn huis
verteld. Ik kreeg daar een enthousiaste reactie op van Corry Heus. Daarom nu nog
enige leuke waarnemingen van dit jaar. Dat zijn enkele voorbeelden van de familie van
de uilen, de Noctuidae. Dit is in Nederland met 350 soorten de grootste familie nachtvlinders (wereldwijd 21000 soorten). Het zijn over het algemeen middelgrote stevige
vlinders met relatief lange vleugels meestal bruin of grijs van kleur. Een aantal betreft
trekvlinders, zoals de bekende gamma-uil of pistooltje die je ook overdag kan zien
bijtanken op verschillende bloemen.
Omdat ik o.a. een hazelaar in de tuin heb, kom ik regelmatig de hazelaaruil Colocasia
coryli op mijn scherm tegen. Het is een gedrongen sterk behaarde uil met een brede
voorvleugel en een stompe afgeronde vleugelpunt De binnenste helft van de voorvleugel is veelal donkerbruin, met hierin een zwartgerande gekernde ringvlek. De buitenste helft is lichtbruin met mooie tekeningen. Het mannetje heeft geveerde anten-
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nes. De vlinder vliegt van begin april tot begin september in twee generaties en is in
Nederland gewoon.
Een andere karakteristieke uil is het vogelwiekje Dypterygia scabriuscula, ook een
gewone soort in ons
land , die gemakkelijk
is te herkennen. De uil
heeft een licht borststuk en een hiermee
verbonden
lichte
strook langs de binnenrand van de donkerbruine voorvleugel.
Deze strook loopt in de
binnenrandhoek uit in
een lichte vlek die enigszins doet denken aan de vleugel van een vogel, vandaar de
naam. De vlinder vliegt van half april tot half augustus in twee generaties. Waardplanten zijn zuring en varkensgras en andere kruidachtige planten. De soort overwintert,
net als de vorige als pop.
De kromzitter Asteroscopus sphinx heeft zijn naam te danken aan de houding die de
groene rups aanneemt als hij gestoord wordt. Je kan hem van april tot juli vinden op
loofbomen en struiken, waaronder sleedoorn en sporkehout. Deze staan met lage
eiken in een singel zo‟n
100 m. achter mijn huis.
De vlinder heeft een fors
sterk behaard borststuk
en een streperige brede
voorvleugel.
De grondkleur is licht
grijs of bruinachtig staalgrijs. De lange zwarte
streep in het wortelveld
is altijd goed zichtbaar
en in het zoomveld bevindt zich een lichte, diep
zigzaggende lijn. Het
mannetje heeft geveerde
antennen.
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De vlinder vliegt van eind september tot eind november in een generatie. De vlinder
overwintert als ei. Deze worden in kleine groepjes afgezet in een spleet of op een
boomstam.Het is een vrij gewone soort op de zandgronden in het binnenland.
De laatste soort die ik dit keer wil
noemen staat in de Nachtvlindergids van Paul Waring en Martin
Townsend als zeldzaam genoteerd,
met een toename sinds 2000. Ik
fotografeerde deze prachtig getekende vlinder op 31 oktober. Het is
de diana-uil Griposia aprilina .
Deze fraaie karakteristiek getekende uil heeft een brede lichtgroene
voorvleugel met een licht gebogen
voorrand en een patroon van
zwarte vlekken, waarvan de meeste wit zijn afgezet. De vliegtijd is eind augustus tot eind oktober.
De vlinder foerageert op de bloemen van de klimop, die nu nog steeds volop in mijn
tuin bloeit. De eieren worden afzonderlijk of in groepjes afgezet op een tak of schorsspleet van o.a. eik (ook ruimschoots aanwezig) en overwinteren. De rups leeft van
april tot juni in de uitlopende knoppen van de waardplant. Oudere rupsen foerageren
‟s nachts op de bloemen en de bladeren en verbergen zich overdag in een schorsspleet.

Paltzfestival 2011 groot succes!

door Carla Franssen

Dit jaar werd voor de eerste keer het Paltzfestival georganiseerd, een cultureel-en
natuurevenement georganiseerd op het Paltzterrein aan de Soesterbergsestraatweg.
Op initiatief van Bert Smit van het cultuurplatform Soest, heeft de provincie Utrecht
eénmalig toestemming gegeven om in de week van 17 oktober (herfstvakantie) een
aantal activiteiten te organiseren met een cultureel –en natuurlijk tintje.
Samen met het Utrechts Landschap, beheerder van het Paltzterrein, is er een jaar lang
gewerkt aan een mooi en uitgebreid programma, voor zowel inwoners van Soest al
mensen uit de regio. In september lag er een mooi draaiboek met kunst evenementen,
kindermiddagen en muziekevenementen in de avond. Een grote circustent was gereserveerd.
Helaas startte de kaartverkoop te laat waardoor er eind september te weinig kaarten
waren verkocht voor de muziek- en concertactiviteiten. Men heeft toen moeten beslui-
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ten om het avondprogramma af te gelasten. Een pijnlijke keuze, maar onontkoombaar
om een financieel debacle te voorkomen.
De kindermiddagen waarin natuur (IVN), sport en theater gepland waren konden gelukkig wel gewoon doorgang vinden.
Op 19 oktober mocht het IVN de aftrap doen. We starten met mooi, droog weer en
stonden klaar om een groot aantal kinderen te laten delen in een aantal leuke IVN
activiteiten.
Alma en Mary van de scholenwerkgroep hadden, samen met een aantal mensen van
de scholenwerkgroep, de blokhut prachtig versierd en gereed gemaakt voor knutselen
met fimoklei en gips.
De toeloop van kinderen, die van te voren een kaartje bij de VVV hadden gekocht was
in het begin rustig en ontspannen, om op een geven moment uit te groeien naar een
grote groep knutselende kinderen die van alle kanten de blokhut in kwamen om te
„‟herfstgipen‟‟. Al snel was het gips op en moest Mary hals over kop naar de Hazelaar
om gips bij te halen.

In het koetshuis was onderwijl Jaap met Peter, Thon en Puck druk bezig kinderen te
helpen met het in elkaar zetten van nestkastjes. Kastjes op maat gezaagd door een
school voor praktijkonderwijs in Zeist, die met veel plezier dit karweitje deden, in ruil
voor een aantal heerlijke taarten. Het knutselen van de kastjes gaf een kabaal van
jewelste, maar het was een feest om de kinderen zo fanatiek te zien slaan met de
hamer en daarna hun bouwwerkje te versieren met een tekening , waarop teksten als
„‟voor oma‟‟, of het logo van FC Utrecht. Met een beetje geluk zullen de vogels zullen er
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zeker een plekje in vinden komend voorjaar. Soest is weer 66 nestkastjes rijker na
deze geslaagde middag.
De derde activiteit bestond uit het pluizen van uilenballen, ook genoemd braakballen,
onder de enthousiaste leiding van Milly van Foeken, die een heel jaar lang uilenballen
verzameld had voor deze middag. We moesten immers genoeg hebben!
Het goot inmiddels bakken van de hemel en de hagelstenen waren zo groot als een
dubbeltje, maar we zaten lekker droog in de tent . De kinderen werkten met zogeheten “zoekkaarten” waarmee ze op zoek konden naar de muizen-en vogelbotjes in de
braakballen. De oogst van het pluizen werd dan trots meegenomen naar huis in voor
dit doel heel passende wietzakjes. Sommige kinderen waren zo geïnteresseerd dat ze
nog een ronde terug kwamen om verder te pluizen.
Na vier uur intensief aan het werk met de kinderen liep de middag op het einde en
waren we moe, maar voldaan.
In de eindevaluatie van het Paltzfestival op woensdag 23 november werd er positief
besloten om volgend jaar weer een festival te organiseren in de herfstvakantie. Antonio van de Hengel, voorzitter van het Paltzfestival bedankte ons hartelijk voor alle
medewerking, inzet en enthousiasme.
Het Paltzfestival bleek niet alleen een succes voor de kinderen (hoge opkomsten),
maar ook financieel geslaagd. Het budget van € 25.000 is niet overschreden en mogelijk is er een kleine winstmarge die voor een volgend jaar weer ingezet kan worden.
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Publiekswandelingen IVN Eemland 2012
De werkgroep wandelingen verzorgt maandelijks een
publiekswandeling, meestal op de tweede zondag van de maand.
Hieronder de lijst voor het jaar 2012. Kijkt u voor de zekerheid nog
even op de site: www.ivn-eenland.nl, want er zouden in de loop van
het jaar veranderingen kunnen optreden.

De wandelingen:
8 januari

Het Baarnse Bos

12 februari

Natuur dicht bij huis

11 maart

Vogels in de Eemnesser polder

14 april

Vroege Vogelwandeling

13 mei

De Stompert

10 juni

Slootvissen met kinderen

8 juli

Cultuurhistorische wandeling Soest

12 augustus

Hoge bomen, grote vlakte

9 september

Successie, van pionier- tot climaxstadium

14 oktober

Paddenstoelen

27 oktober

Nacht van de Nacht

11 november

Laag Hees

9 december

Winterwandeling
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zondag 8 januari 2012, 14.00 uur
Het Baarnse Bos
Ooit een wandelpark bij buitenplaats de Eult en al spoedig een onderdeel van paleis
Soestdijk. Na lang verwilderd te zijn, ligt er nu een mooi plan om alle aspecten weer
tot zijn recht te laten komen zoals ze bedoeld waren. Maar bovenal blijft het natuurlijk
een heerlijk bos om in te wandelen
Startplaats: Baarn, parkeerterrein aan de Torenlaan tegenover het Baarns Lyceum
Informatie: Gerrit Bons (06-51120306)

zondag 12 februari 2012 14.00 uur
Natuur dichtbij huis
Soest is niet alleen omringd door groen, maar ook midden in woonwijken is natuur te
vinden. Een wandeling langs bekende en minder bekende mooie plekjes in de wijk
Overhees, waar de sporen nog goed te zien zijn van het vroegere veen, dat werd afgegraven om turf te krijgen, dat in de kachel warmte gaf aan Soesters van lang geleden. Dat was wel even iets anders dan onze centrale verwarming.
Startplaats: Soest, parkeerterrein van winkelcentrum Overhees aan de
Di Lassostraat
Informatie: Martine van der Kaa (030-6011652)

zondag 11 maart 2012 14.00 uur
Vogels in de Eemnesser polder
De wintergasten worden onrustig, ze willen op weg naar de plaats waar ze kunnen
broeden. Welke vogels zijn er op dit moment (nog) te zien?
We wapenen ons met een dikke jas tegen wind en kou, want in de polder is het altijd
kouder en winderiger dan in het bos, maar het uitzicht is hier ongeëvenaard mooi. Zien
we daar een weiland vol ganzen?
Startplaats: Polder Eemnes, hoek van de Corsrykseweg en de Noord Ervenweg.
Informatie: Ad van de Herik (035-6020920)

ZATERDAG 14 april 2012 6.00 uur
Vroege Vogelwandeling
De vogels zijn alweer druk bezig met het afbakenen van hun territorium. De heren
proberen met hun gezang de dames voor zich te winnen. We gaan op pad in de ontwakende natuur en horen hoe de vogels één voor één beginnen te zingen.
Startplaats: Baarn, Lage Vuursche, de kuil van Drakensteyn
Informatie: Martien van Liempd (030-2292639)
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zondag 13 mei 2012, 14.00 uur
Moederdag op de Stompert
Na de taart even lekker de frisse lucht in met de hele familie! De Stompert is het hoogste punt van Soest, vroeger de “Zoester Berg” genoemd. Dit gebied is behoorlijk heuvelachtig. Met zijn strubbebossen en bijzondere planten en dieren een bijzonder gebied
om te verkennen.
Startplaats: Soesterberg, parkeerterrein aan de Van Weerden Poelmanweg tegenover
restaurant Het Hoogt
Informatie: Tanneke Voorintholt (035-6028377)

zondag 10 juni 2012, 14.00 uur
Slootvissen met het hele gezin
Wat vinden kinderen mooier dan met een schepnetje in het water beestjes opvissen en
dan kijken op de zoekkaart wat het zijn? Sommige zien er door het vergrootglas trouwens bepaald heel spannend uit!
Startplaats: Soest, Eempolder, op de hoek van de A.P. Hilhorstweg en de Spiekerweg
Informatie: Jeroen Vis (035-6018565)

zondag 8 juli 2012, 14.00 uur
Cultuurhistorie en natuur in de Kerkebuurt en op de Eng
Vanaf het lommerrijke plein naast de kerk, via de kruidentuin met de oude grafstenen,
langs de boerderijen 18 meter omhoog naar de top van de Eng. Daar staat de molen
en ligt de grafheuvel gemaakt door heel vroege inwoners van Soest. En terugkijkend
steekt de toren van de Oude Kerk overal bovenuit. Een eeuwenoud landbouwgebied
met bijzondere planten midden in het dorp!
Startplaats: Soest, parkeerplaats bij de Oude Kerk
Informatie: Sien Overduin (035-6014841)

zondag 12 augustus 2012, 14.00 uur
Van de hoge bomen naar een grote vlakte
Het vliegveld is gebouwd een sandr, een vlak gebied ontstaan in de ijstijd, maar het
Burgemeestersbos is juist heel heuvelachtig. Twee totaal verschillende gebieden naast
elkaar gelegen, maar met een totaal andere flora en fauna.
Startplaats: Soesterberg, parkeerterrein aan de Van Weerden Poelmanweg aan de
kant van restaurant Het Hoogt
Informatie: Jeroen Vis (035-6018565)
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zondag 9 september 2012, 14.00 uur
Natuurontwikkeling: van pionier- tot climaxstadium
Natuur leeft en ontwikkelt zich. Stuifzand wordt op den duur bos. Hoe werkt dat precies? Een heel bijzonder gebied met verrassingen!
Startplaats: Soest, 1000 bomenbos, parkeerplaats De Beaufortlaan
Informatie: Martine van der Kaa (030-6011652)

zondag 14 oktober 2012, 14.00 uur
Paddenstoelenwandeling
Goede wijn behoeft geen krans, een jaarlijkse bestseller!
Startplaats: Baarn, Buitenzorg, parkeerterrein van de Ravensteinselaan.
Informatie: Jan ter Poorten (030-6018551)

zaterdag 27 oktober 2012, 19.30 uur
Nacht van de Nacht
Het is donker in het bos, je ziet geen hand voor ogen. Of toch? Hoe doen de dieren
dat?
Startplaats: Geheim, opgave verplicht. Nadere gegevens via www.ivn-eemland.nl en
www.nachtvandenacht.nl of www.laathetdonkerdonker.nl
Informatie: Martine van der Kaa (030-6011652)

zondag 11 november 2012, 14.00 uur
Laag Hees: samenhang in de natuur
Alle levende wezens in de natuur hebben elkaar nodig en zijn afhankelijk van elkaar.
Planten kunnen met behulp van zonlicht door het proces dat fotosynthese heet, biomassa opbouwen. Alles hangt met alles samen. Nieuwsgierig?
Startplaats: Soest, Turfweg
Informatie: Tanneke Voorintholt (035-6028377)

zondag 9 december 2012, 14.00 uur
Winterwandeling
Ligt er sneeuw of is het juist zacht? Eigenlijk maakt dat niets uit, want de natuur is altijd
mooi.
Startplaats: nog onbekend
Informatie: www.ivn-eemland.nl
Tenzij anders vermeld zijn de wandelingen gratis en hoeft u zich niet op te geven. Ze
duren circa anderhalf uur. Kinderen zijn van harte welkom.
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Resultaten enquête NatuurNabij
door Tony Gaillard, Bettie Walland en Henk-Jan Strang
Door de Werkgroep Communicatie en het bestuur is een enquête gehouden naar de
waarde die leden en donateurs (hierna: leden) hechten aan het blad van onze vereniging. De vorige enquête werd in 2002 gehouden. We wilden graag weten wat u van de
kwaliteit vindt, welke behoeften er zijn en wat eventueel veranderd zou moeten worden. We danken iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen.
De enquête is door 52 leden ingevuld. 33 deden dat per mail (hierna: Mail-groep) en
19 per reguliere post (hierna: Post-groep).
Misschien niet helemaal onverwacht: we vonden verschillen in de antwoorden van deze
twee groepen. Alleen bij vragen waar duidelijke verschillen werden gevonden gaan we
daarop in. Eerst worden de belangrijkste resultaten per vraag beschreven, daarna
wordt een aantal conclusies getrokken.
Vraag 1. Welke informatie zou u van IVN Eemland willen ontvangen?
Gevraagd werd naar de interesse voor actualiteiten, activiteiten van de werkgroepen,
nieuws en plannen van het bestuur. Voor deze onderwerpen was ongeveer evenveel
interesse. Alleen voor “verdiepende inhoudelijke artikelen” was duidelijk minder belangstelling. Wel was er vraag naar korte artikelen met waarnemingen, weetjes of
grappige voorvallen.
Vraag 2. Hoe vaak leest u de NatuurNabij?
Vrijwel iedereen bleek NatuurNabij altijd te lezen. Daarom werd Vraag 3 naar de oorzaak van niet lezen door niemand ingevuld
Vraag 4. Voelt u zich door het lezen van de NatuurNabij meer betrokken bij
IVN Eemland?
34 leden voelden zich meer betrokken bij de afdeling, 17 een „beetje‟ meer, 1 helemaal
niet.
Vraag 5. Wat vindt u van de vormgeving van de NatuurNabij?
De meeste lezers vonden dat de vormgeving voldoende tot goed was. Alleen over de
omslag was men wat minder tevreden. De foto‟s werden soms matig tot onvoldoende
gevonden, waarbij de kwaliteit van de zwart/wit-druk een rol speelde.
Opvallend was dat de Post-groep doorgaans positiever was dan de Mail-groep.
Vraag 6. Wat vindt u van de inhoud van NatuurNabij
Ook hier waren er duidelijk verschillen tussen de twee groepen. De Post-groep was
positiever over de inhoud op alle aspecten; de meeste vonden de inhoud goed, terwijl
het merendeel van de lezers in de Mail-groep maar een voldoende gaven.
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De verschillen tussen de verschillende onderdelen was verwaarloosbaar.
Vraag 7. Wat vindt u van de verschijningsfrequentie van de NatuurNabij?
86% vond dat goed.
Vraag 8. Welke van de genoemde opties heeft u voorkeur?
Een ruime meerderheid (58%) voelt wel voor vernieuwing, hoewel een grote groep
lezers (42%) tevreden is met de huidige opzet. De verschillen tussen de drie geboden
alternatieven (1, 2 of 3 maal per jaar een aflevering) zijn echter niet groot. Wat opvalt
is dat de Post-groep een grotere voorkeur heeft voor het handhaven van de huidige
opzet dan de Mail-groep.
Antwoorden bij vraag 8.
Post

Mail

Handhaven huidige opzet

14

8

Vernieuwde NatuurNabij 3x per jaar

2

4

6

Vernieuwde NatuurNabij 2x per jaar

2

10

12

Uitgebreide NatuurNabij in kleur 1x per jaar

1

7

8

4

4

19

33

52

Neutraal
Totaal

Totaal
22

Vraag 9. Hoe wilt u het liefst op de hoogte worden gehouden?
Uit de antwoorden op Vraag 9 blijkt dat er een overgrote meerderheid van de leden (
71%) prijs stelt op het per post ontvangen van NatuurNabij.
De interesse voor informatie in Nieuwsbrieven is groter in de Mail-groep dan in de
Post-groep.
De interesse voor een digitale versie is bij de Mail-groep duidelijk groter: van de 14
leden die het liefst NatuurNabij in PDF (electronisch per mail) willen ontvangen, komen
er 12 uit de Mail-groep.
De website werd genoemd als extra naast de overige opties
Antwoorden bij vraag 9.
Post

Mail

Totaal

NatuurNabij in papieren versie

8

4

12

Nieuwsbrieven per e-mail

0

0

0

NatuurNabij in papieren versie en nieuwsbrieven
per email

8

17

25

NatuurNabij in digitale versie/e-mail

2

12

14

Alleen dmv de Website

1

Totaal

19

33

52
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Vraag 10. Hebt u op-, aanmerkingen of suggesties?
Een selectie uit de vele vruchtbare reacties:

Verschillende keren werd opgemerkt dat een omslag in kleur toch wel wenselijk is.

Doordat je een papieren NatuurNabij ontvangt ligt deze altijd ergens in huis ter









inzage. Op die manier blijf je geattendeerd op de NatuurNabij. Alleen via e-mail
verwatert dat
We willen de papieren versie behouden,omdat je die op elk gewenst moment kan
lezen en er niet voor achter de PC hoeft te zitten (doen we al genoeg namelijk).
Tevens leest het vaak minder prettig vanaf een scherm. Voor alle tussentijdse berichten is de mail wel enorm geschikt natuurlijk!
Verder zou ik het prettig vinden ruim voor een bepaalde activiteit (bijv. de zondagse wandeling) daarvan een reminder te ontvangen per mail.
Ik kan de papieren versie in de praktijk ter inzage leggen, waardoor nietdonateurs toch informatie krijgen over de IVN. Dus een papieren versie is belangrijk!
Door langere looptijd productie NatuurNabij moeilijk om echt actueel te zijn. Los
het op met nieuwsbrieven, hierin kun je weer links naar de website zetten.
Liefst korte teksten in NatuurNabij, website en nieuwsbrief zodat snel lezen mogelijk is. Verslagen over dingen die geweest zijn: liefst geen lange teksten maar to
the point en met een leuke foto erbij.

Conclusies
In het algemeen is de waardering voor NatuurNabij goed. Dat geldt zowel voor de
vormgeving (Vraag 5) als voor de inhoud (Vraag 6).
Uit Vraag 5 en de opmerkingen bij Vraag 1 en 10 valt af te leiden dat een omslag in
kleur op prijs gesteld wordt. Verder is er vraag naar een rubriek met korte gezellige of
grappige wetenswaardigheden of belevingen.
Uit de antwoorden op vraag 8 en 9 blijkt dat een overgrote meerderheid van de leden
(71%) prijs stelt op toezending van een papieren versie per post. De helft van de
inzenders voelt wel voor vernieuwing; iets meer dan de voorstanders voor handhaven
van de huidige opzet.
Welk alternatief dat zou moeten zijn is minder duidelijk. Immers, de verschillen tussen
de geboden alternatieven (1, 2 of 3 maal per jaar een aflevering) zijn niet groot.
Wat opvalt is dat het merendeel van de mensen die per traditionele post reageerden,
voorkeur hebben voor het handhaven van de huidige opzet: papieren versie opgestuurd per post. Daarentegen waren er in de groep die per mail reageerde meer leden
die een PDF-versie wilde.
Om beide groepen tevreden te stellen lijkt de beste optie om NatuurNabij te vernieuwen, maar wel met minder afleveringen. Dat laatste wordt gecompenseerd door
Nieuwsbrieven die uitgegeven worden als de actualiteit dat vereist.
Een omslag in kleur lijkt een eerste stap in de vernieuwing. Afhankelijk van de kosten
moet bekeken worden in hoeverre het in kleur drukken van foto‟s mogelijk is.
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Wolsdreuvik tot waterkant 2011:
Jongeren in actie in de natuur!

door Raymond ter Bogt

In augustus is het jongerenproject “Wolfsdreuvik tot Waterkant” van start gegaan. In
dit verslag een terugblik op de dag zelf, maar ook enkele lessen die geleerd zijn.
Voorafgaande aan de dag zelf (22 augustus 2011) moest er op het laatste moment
nog veel veranderd worden in de planning en de bezetting. Dankzij de grote flexibiliteit
van de gidsen, maar ook dankzij intensief overleg tussen de school en de betrokken
partijen, is het uiteindelijk allemaal goed gekomen.
Uit de ervaring die we met het project hebben opgedaan kunnen we een aantal waardevolle lessen trekken. In dit verslag leggen we eerst uit, wat er bereikt is die dag. In
het voorjaar komt er een stuk waarin een evaluatie en de vraag of er een WtW2012
moet komen wordt beantwoord.
Resultaat 1. Jongeren komen weer uit de klas en in de natuur
In het programma staan een aantal verschillende leefgebieden rondom Baarn centraal.
We kennen binnen een straal van 15 kilometer zandgronden en bos, veengrond en
klei/poldergrond, heide en veen, maar ook de rivier de Eem. Op die vier gebieden is
een “kennismaking” met natuur(beheer), maar ook een “kennismaking met elkaar”
gepland. De doelgroep is 13 à 14 jaar oud en begint met de tweede klas van de middelbare school. Kern van het project is een “avonturenreis” door het landschap en een
“natuurles terug brengen naar buiten in plaats van in de klas”. De omvang, complexiteit, maar ook de flexibiliteit in het omgaan met goed en slecht weer heeft veel leermomenten opgeleverd voor, tijdens en na het project.
Resultaat 2. Jongeren leren in actie naar de natuur te kijken
Bij het Pluismeer hebben de jongeren in groepen opslag van jonge bomen verwijderd.
Dit was tevens een moment om te leren over het proces van successie. Toegelicht
werd waarom verwijderen van “natuur” bijdraagt aan die natuur zelf! Hierdoor ontstond bij de jongeren duidelijk het beeld, dat in Nederland sprake is van actief “beheerde” natuur. In de Eem werden waterproeven genomen en werd door een Technisch Onderwijs Assistent (TOA) uitleg gegeven over de “kwaliteit” van de natuur. In
de Polder “zuidveld” werd er met behulp van grondboren hard gewerkt aan een raster
van boorgaten, die allen tezamen een kleine beekrug op 80cm diepte zouden blootleggen. De bodem, die omhoog geboord werd, gaf binnen 50 cm soms wel drie of vier
bodemsoorten. De TOA en de jongeren waren zeer enthousiast, maar ook wel moe
van het harde, fysieke werk. Sommige deelnemers vonden het schrikdraad rond het
weiland ook een “leuke uitdaging” tot hilariteit van de puberende klasgenoten. De
begeleiders van de groep vonden dit “ook winst”. Het was voor hen immers ook belangrijk om waar te nemen, wie er in de groep op welke wijze dynamiek zou veroorzaken.
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Waterproeven in de
Eem bij de
Scouting op
het Ocriet
foto: Els
Hennephof

Resultaat 3. Jongeren vinden natuur leuk, maar de organisaties om hen
heen ook!
Niet alleen de 13- en 14-jarigen waren in actie. Hun ouders, begeleiders, leerkrachten,
gidsen en doelgroeporganisaties ook, zoals de scouting. Er was na afloop veel lof over
het “improviseren” tijdens de dag zelf. Alle deelnemende clubs zijn zeer te spreken
over de omvang en de uitvoering van de “deelprojecten”. Wel is er duidelijk een verzoek om onderdelen als “architectuurverkenning in het dorpscentrum”, alsook een
“moordwandeling” in de doelstelling van het project te gaan zetten. Dit was in 2011
erg lastig te realiseren geweest. Ook wenst de school de maatschappelijke stage centraler te stellen. Hier zal over moeten worden nagedacht.
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project zijn de volgende lessen geleerd:
Les 1. Vergeet niet te genieten, de kinderen doen dat ook!
Om acht uur „s morgens zaten 200 kinderen op de fiets met hun begeleiders (twee per
klas) en waren ze onderweg door zon en mist heen voor 35 kilometer vol graspollen,
klei in het gezicht, waterdiertjes op de mouw en zand in de laarzen. De regen, die later
opstak, hield hen niet tegen en ook het schrikdraad stopte hen niet. De heide behandelden ze met respect, de gidsen stelden hen vragen en ook zij vroegen soms honderd
uit. De docenten hadden lachbuien, de scouting was blij, de oversteekplaatsen bij de
grote wegen waren geregeld, de fotografen maakten prachtige foto‟s…. Kortom…alles
liep uiteindelijk gewoon goed.
Op de plek, waar ik zelf die ochtend was, hebben leerlingen maar liefst 60 boorgaten
van 1 meter diep gemaakt met Eijkelkamp boren, die speciaal voor het project waren
aangeschaft. Ze vonden het, zelfs tegen onze verwachting in, geweldig leuk. Een aankomende IVN-gids nam na twee sessies de uitleg over en draaide geweldig. Ik voelde
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me pas werkelijk ontspannen toen de leerlingen veilig en wel terug op school waren en
we de veldwerkspullen hadden opgeruimd (dit vergde nog uren na afloop). Ik kwam er
pas de volgende dag achter, dat ik zelf vergeten was om te genieten. Gemiste kans? Ik
ben zelf erg blij, dat het project geslaagd is en dat het Baarnsch Lyceum dusdanig
enthousiast is geworden, dat ze “natuurlijk!” graag in 2012 nogmaals met alle 14jarigen aan de slag wil.

Aankomend Natuurgids actief in het veld! - foto: IVN

Les 2. Hoe kan je een team organiseren en dan het project “veilig weggeven”?
In de bespreking een week na afloop van het project is een aantal dingen met de
school afgesproken. Ten eerste wordt het draaiboek al in de wintertijd aangevuld en
afgemaakt. Het project, mits dat gaat plaatsvinden, wordt dan in detail via het draaiboek voorbereid. Onderdeel van het draaiboek wordt het informeren en betrekken van
de vrijwilligers, met name de gidsen. Sommige veldactiviteiten lopen goed met 14jarigen, zoals het rooien van jonge bomen en het uitvoeren van grondboringen en
determinatie van bodemlagen, alsook de waterproeven op de Eem. Andere acties
werken niet, zoals met een natte bodem en twee linkerhanden-leerlingen mooie bodemprofielen oogsten…. Gelukkig weet Pieter (Augustinus) er altijd wel een mooi verhaal van te maken, maar toch… Voorbereiding en lange aanlooptijden zijn nodig om op
tijd met de betrokkenen het project “finaal” te kunnen maken. Ik ben de eerste, die de
hand in eigen boezem steekt. Er is heel veel goed gegaan, maar er is ook heel veel
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niet erg gemakkelijk verlopen. Het doel is echter voor ALLE organisaties gehaald: de
jongeren zijn dolenthousiast geworden voor veldwerk en voor de natuur. Veel foto‟s
vangen blije gezichten en de vragen en verzoeken om verdieping van de stof zijn legio.
De belangrijkste les: dank u wel!
Rest mij nog een aantal mensen te bedanken voor hun bijzondere inzet voor
WTW2011: Allereerst IVN Nederland voor de stimuleringsprijs. Zonder de 2.500,- euro
zou de school dit NIET hebben kunnen doen. De school zelf heeft namelijk ruim
6.000,- euro aan kosten gemaakt en een nog hogere kostenpost zou de bijdrage van
ouders en leerlingen te duur hebben gemaakt.
Ook ben ik grote dank verschuldigd aan Ad, Pieter en Henk-Jan. Zonder jullie enthousiasme zou dit project niet plaats hebben kunnen vinden. Ten slotte wil ik de leden
van IVN Eemland bedanken. Verschillende coördinatoren heb ik tot erg laat “in het
duister” moeten houden in verband met grote onzekerheden over het doorgaan. Dit is
ook al op de coördinatorenvergadering aan de orde gekomen, maar het mag gerust
nog eens herhaald worden.
Komt er een editie in 2012? Dat hangt in grote mate af van de sponsoring en de kosten volgend jaar. Vanuit het project weten we eind maart pas zeker of het haalbaar is
en wat dan de verzoeken gaan worden van het kernteam, dat deze winter aan de slag
gaat met het draaiboek. En waarvoor we dat allemaal doen? Hopelijk zullen de jongeren, die hun passie hebben ontdekt via projecten als WTW en Van Eng tot Eem, straks
op 17-jarige leeftijd aan de Natuurgidsenopleiding beginnen.

Pieter Augustinus in actie op de Stulpse Heide - foto: IVN
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Stichting NMC Baarn
De Groene Inval

Recordaantal bloemschikkers bij De Groene Inval
De jeugd van Baarn is dol op bloemschikken! Dat blijkt ook dit jaar weer uit het record
aantal aanmeldingen ( 60!) voor de cursus bloemschikken voor de basisschoolkinderen
die ieder jaar in De Groene Inval wordt georganiseerd. In groepen van ongeveer 20
kinderen wordt de kinderen de fijne kneepjes van het bloemschikken bijgebracht.
Vrijwilligers van De Groene Inval krijgen hierbij hulp van de bloemschikkers van de
afdeling Baarn van Groei en Bloei om de kinderen wegwijs te maken in de materie. De
cursus is na de herfstvakantie van start gegaan en omvat 8 cursusmomenten. Tijdens
de eerste les wordt een traditionele biedermeier gemaakt, daarna volgt een strokrans
met droogbloemen , daarna wordt nog veel meer fraais gecreëerd door de kinderen .
De cursus eindigt net voor Kerstmis en uiteraard wordt ook aan dit feest de nodige
bloemschik aandacht besteed.De kinderen vinden het heerlijk om met hun handen iets
fraais te maken met natuurlijke materialen en genieten er volop van. Uiteraard nemen
ze vol trots hun zelfgemaakte kunstwerken mee naar huis.
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Warm afscheid tijdens vrijwilligersdag
De Groene Inval verwent zijn vrijwilligers
De vrijwilligers zijn de belangrijkste pijlers waarop de organisatie van De Groene Inval
steunt. Daarom organiseert het bestuur ieder jaar een activiteit voor deze geweldige
groep mensen die belangeloos veel werk verzet voor de natuur- en milieueducatie in
ons dorp.
Dit jaar viel de activiteit samen met het afscheid van assistent beheerder Inge Haye
die na vijf jaar heeft besloten om privé redenen haar formele werkzaamheden als
assistent beheerder te beëindigen en “ alleen nog” via het vrijwilligerschap deel uit te
blijven maken van het team van De Groene Inval.
Het bestuur is Inge enorm veel dank verschuldigd voor haar tomeloze inzet en haar
fantastische manier van omgaan met “ haar” kinderen. Naast bloemen en hartelijke
woorden ontving Inge een dinerbon en een boekwerk waarin vele vrijwilligers in een
persoonlijke bijdrage hun waardering voor Inge uitspraken.
De heer Frans Ribbink van de Stichting Vrienden van de Arkenheemse polder hield
inleiding over de schoonheid van de polder. Daarna vertelde de voorzitter met
powerpoint presentatie wat er zoal gebeurt bij De Groene Inval en wat het bestuur
nieuwe activiteiten in de komende periode wil gaan ontwikkelen. Tevens was er
uitreik van het vastgestelde vrijwilligersbeleid zodat alle partijen weten waar ze
toe zijn.
Het winterbuffet vormde een waardige afsluiting van deze zeer geslaagde en druk
bezochte bijeenkomst.

een
een
aan
een
aan

Delegatie De Groene Inval op werkbezoek in Polen
In het kader van het Europese Garden Grundtvig programma the Garden a place for
lifelong learning bracht een delegatie van De Groene Inval een kort werkbezoek aan
onze Poolse partners in Elk ( 400 km ten noordoosten van Warschau).
Tezamen met onze 5 Europese partners die allemaal met een delegatie aanwezig waren werd inhoudelijk gesproken over de brochure en de film die door de partners gemaakt gaat worden. Er werden bezienswaardigheden in de buurt bezocht en kennis
gemaakt met de Poolse werknemers van het natuur en milieu centrum in Elk.
De Baarnse delegatie had met name veel interesse in de mogelijkheden van duurzame
energie. Op het terrein van het centrum in Elk stonden zowel een windmolen, zonnepanelen als zonnecollectoren opgesteld. (foto op volgende pagina)
Op het centrum wordt aan de kinderen uit de regio les gegeven over de mogelijkheden
van deze alternatieve energie. Ook is het centrum toegankelijk voor de burgers die op
deze manier kennis konden nemen van de mogelijkheden en de kosten en de besparingen. (foto volgende pagina)
De laatste dag van het bezoek was geheel gewijd aan het onderwerp “educatief werken met mensen met een handicap” (mentaal of fysiek). Er was een werkconferentie
georganiseerd waar drie gerenommeerde sprekers uit Polen vanuit verschillende per-
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spectieven de (on)mogelijkheden bespraken. Daarna was er gelegenheid voor discussie. Ook werd een school bezocht waar geheel toegeschreven aan de behoefte en de
mogelijkheden van de kinderen en jong volwassenen les werd gegeven, waarbij ook de
mogelijkheden werden aangegeven voor educatie in de tuin (zaai en plantbakken op
hoogte, geurtuinen en het op andere wijze prikkelen van de zintuigen d.m.v. planten )
Ook kooklessen behoorden tot de mogelijkheden. Iedereen was zeer onder de indruk
van de gedrevenheid van de leraren en leraressen en de resultaten die werden bereikt.
Na een gezellige bowling werd dit geslaagde werkbezoek afgesloten met een zeer
hartelijke “tot ziens!”
De meerwaarde van dit project zit niet alleen in de kennis die wordt vergaard omtrent
educatieve mogelijkheden maar zeker ook in het kennisnemen van elkaar en elkaars
gewoonten en werkwijzen, er zijn al spontaan zeer hechte vriendschappen ontwikkeld
Bovendien zoeken vele deelnemende organisaties kennis op allerlei gebied bij elkaar
en die bestaande kennis wordt ook spontaan uitgewisseld.
Tip: Kijk ook eens op onze website voor meer informatie en veel Foto‟s

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

Natuur en milieu centrum in Elk.
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Activiteiten milieucentrum de Kwekerij
Merelmest, Miezemuizen en Hommelpap
Speel- en speurtentoonstelling over natuur in stad en dorp
Vanaf 18 januari 2012 is in Milieucentrum de Kwekerij de speel- en speurtentoonstelling „Merelmest, miezemuizen en hommelpap‟ te bezoeken. De Kwekerij is ingericht als
een stuk dorp of stad. Goed zoeken en speuren laat zien dat je het dorp niet eens uit
hoeft om van natuur te kunnen genieten. „Merelmest, miezemuizen en hommelpap‟ is
een tentoonstelling voor kinderen tussen 4 en 8 jaar oud. De kleine bezoekers gaan
tijdens hun bezoek op stap met Joep de Merel, Miep de Muis en Bep de Tuinhommel.

Stukje stad in het MEC de Kwekerij
De tentoonstelling is vormgegeven als een stukje stad. Er is een woonhuis met een
keuken, een tuin met een schuurtje en een stadspark met vijver. Op deze plekken
komt de kleine bezoeker allerlei stadsdieren en –planten tegen. Voor sommige dieren
moet een luikje worden opgetild of goed in hoeken en gaten gekeken worden. Er zijn
ook allerlei spelletjes te doen. De tentoonstelling laat op speelse wijze de natuur om
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ons heen zien. De kinderen krijgen een idee hoe klein sommige dieren eigenlijk zijn in
de grote en lawaaierige bebouwde omgeving. Ze leren hun eigen woonomgeving beter
kennen. Ze ontdekken dat het eigenlijk overal krioelt van de beestjes. Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat je de stad of het dorp niet uit hoeft om al van de natuur te
kunnen genieten!
Informatie
35 groepen van het basisonderwijs in Soest gaan het speciaal ontwikkelde lesprogramma bij de tentoonstelling doen. U kunt met uw (buur-, klein-) kinderen „Merelmest, Miezemuizen en Hommelpap‟ gratis bezoeken vanaf 18 januari in MEC de Kwekerij, Molenstraat 157 te Soest. U bent welkom op dinsdag, woensdag en donderdag
van 13.00 – 16.30 uur. Wilt u het hele Jaarprogramma NME Soest 2011-2012 inzien,
kijk op: www.soest.nl/nmcsoest

Duurzaam Soest
Het Klimaatstraatfeest 2011-2012
Het Nationale Klimaatstraatfeest is op 11 november 2011 van start gegaan in de van
Lenneplaan. De gemeente Soest doet als Ster gemeente al een aantal jaren mee aan
het klimaatstraatfeest. Wat is het doel van het Nationale Klimaatstraatfeest?
Straten in Nederland proberen zoveel mogelijk energie te besparen (en minder CO2 uit
te stoten). Het is een wedstrijd. U voert met uw buren energiebesparende maatregelen
uit. Voor deze acties krijgt u punten. Met twee huishoudens is het al voldoende om
mee te doen, maar hoe meer huishoudens hoe meer punten. De 500 straten die het
meeste punten verzamelen winnen een Straatfeest. Op de site van het Klimaatstraatfeest vindt u meer informatie, over de acties, en hoe u zich kunt aanmelden.
In Soest is de van Lenneplaan dit seizoen de voorbeeldstraat. Vorig jaar was dat de
Insingerstraat. De voorbeeldstraat doet zelf heel actief mee vanaf de eerste dag 11
november 2011 tot mei 2012.
U kunt zich nog steeds aanmelden voor het klimaatstraatfeest in Soest via energiek@soest.nl en door u op te geven via de website van het klimaatstraatfeest.
Gemeente Soest ondersteunt het klimaatstraatfeest van harte. De actie maakt onderdeel uit van de Energiecampagne €nergiek Soest. Meer informatie vindt u op:
www.soest.nl/energieksoest.
Cursus Duurzaam tuinieren 2012
Twee avonden over tuinieren zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en thuis composteren. De cursus bestaat uit twee woensdagavonden: 14 en 21 maart 2012. En
wordt in het milieucentrum de Kwekerij, Molenstraat 157 Soest, gehouden.
De avonden duren van 19:45 tot 21:45 uur. De cursus kost p.p. €5 en wordt gegeven
door Roos Broersen. Zij is professional en heeft jarenlange praktijkervaring met duurzaam tuinieren. De cursus behandelt: duurzaam inrichten en onderhouden van een
tuin, de kringloop, groeifactoren, grondsoorten, grondbewerking, compost en bemes-
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ting. Tijdens de 2e avond gaat het over: het voorkomen, herkennen en duurzaam
bestrijden van ziekten en plagen en de juiste plant- en materiaalkeuze. Ook ruimte
voor dieren in de tuin komt aan bod. U kunt tijdens de cursus natuurlijk ook uw eigen
tuinvragen stellen. Geef u nu alvast op bij ons, dan weet u zeker dat er nog plaats is.

Johan Simon
Tel. (035) 6093202
E-mail: milieucentrum@soest.nl
Website:www.soest.nl/nmcsoest

Japanse duizendknoop

foto: Alma Dijkgraaf

De Japanse duizendknoop Fallopia japonica is een Oost-Aziatische soort, die in Europa
voor het eerst is ingevoerd in een kwekerij in Leiden. Van daaruit is de struik overgebracht naar Kew Gardens en vervolgens de rest van Europa. Tegenwoordig komt de
Japanse duizendknoop wijd verspreid over Nederland voor. De plant kan sterk woekeren en daarmee plaatselijk grote invloed hebben op het ecosysteem (bron: Nederlands
Soortenregister)
Een enorme woekeraar, erger dan heermoes, zevenblad en bamboe tezamen…
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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 2012:
Leden: € 19,00, Donateurs: € 14,00
Gezinsleden € 5,00
Automatische incasso: € 1,00 korting

___________________________
Communicatie
Bettie Walland NatuurNabij tot 1/1/2012
Han Keuning
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
06 24239907
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
Peter van der Wijst
06 26438782
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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