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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering IVN Eemland
maandag 11 april 2011
aanvang 20.00 uur
in de Ossenstal*,
Groeneveld 1, 3744ML Baarn
Het bestuur van IVN Eemland nodigt alle leden en donateurs uit voor het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 april 2011 van 20.00 – 22.30
uur te Baarn, ontvangst met koffie vanaf 19.45 uur.
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 12 april 2010
(in de NatuurNabij van juni 2010)
3. Financiën
 Financieel Verslag 2010
 Begroting 2011
 Verslag Kascommissie
 Benoeming nieuwe Kascommissie
 Decharge penningmeester
4. IVN Eemland Privacyreglement 2011
5. Jaarverslagen
6. Jaarplan 2011
7. Rondvraag
8. Sluiting
Na afloop van de ledenvergadering zal Simon van Klingen een lezing geven over
Bossen en bosbeheer op de Utrechtse Heuvelrug.

Veel bossen zijn in het verleden aangelegd als productiebos. Al enige decennia
wordt gericht beheer ingezet om de bossen een meer natuurlijke samenstelling en
uiterlijk te geven. Gemengd bos, inheemse boomsoorten en dood hout zijn daarbij
trefwoorden.
Simon Klingen is bij het Utrechts Landschap al lange tijd verantwoordelijk voor het
bosbeheer. Hij vertelt graag over de stand van zaken op de Utrechtse Heuvelrug.
* De Ossenstal is schuin tegenover Kasteel Groeneveld.
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door Tony Gaillard

Bestuur
Terugblik

Vorig jaar zijn we met een geheel nieuw team begonnen. Nieuwe bezems vegen
schoon. Wij hebben op verschillende vlakken geprobeerd nieuw beleid te maken.
Dat is niet altijd gegaan zoals wij gehoopt hadden. Behalve successen waren er ook
tegenvallers. In ieder geval hebben we het gevoel als team goed bezig zijn en dit
lopende jaar te kunnen afmaken waar we in 2010 niet in geslaagd zijn of waar we
niet aan toe zijn gekomen. Alvorens dit toe te lichten, willen we eerst aandacht
schenken aan de mensen die ons ontvallen zijn.
Velen van ons zullen zich Corry Kamphorst, Ralph Koek en Rien Broeckman
herinneren op een positieve wijze. Zolang wij blijven zien wat ze voor ons betekend
hebben, dan zien we dat ze niet echt weg zijn. Corry, het scherm langs de Eem is
een blijvende herinnering voor je werk en passie. Ralph, je fotowerk is nog steeds
online. Wij zien je nog bijna elke dag op die manier. Rien, we lopen in september
met 200 pubers door je favoriete landschap.
Nelleke Bary heeft het bestuur verlaten. Zij wilde zich geheel richten op het
organiseren van activiteiten en werven van leden in Eemnes. Om de samenwerking
met de werkgroepen te bevorderen neemt ze deel aan het overleg van de
coördinatoren van de werkgroepen. Aangezien we tevreden zijn met de huidige
samenstelling van het bestuur, hebben we besloten deze vacature niet op te vullen.
In het afgelopen jaar zijn drie werkgroepen van coördinator gewisseld. Rob van Rijn
en Margreet Beukelaar leidden vele jaren de Werkgroep Wandelingen. Door jullie
inzet is de maandelijkse wandeling een bekend fenomeen in Eemland geworden.
Daardoor kwamen er steeds meer verzoeken voor begeleiding van allerlei instanties
buiten regio, zodat de werkgroep dit nauwelijks aankon. We hopen jullie nog lange
tijd als gids in ons midden te mogen hebben.
In augustus hebben Martine van der Kaa en Tanneke Voorintholt het coördinatorschap overgenomen
Hetty Soetekouw heeft de activiteiten van de Vlinderwerkgroep verder uitgebouwd,
het is een groot succes geworden.
Hetty slaagde er niet alleen in anderen te stimuleren aan de inventarisatie van
vlinders in Eemland mee te doen, maar maakte ook interessante verslagen met
mooie foto‟s voor onze site en de NatuurNabij en zorgde voor publiciteit in de
regionale pers. Ook legde zij contacten met de Vlinderstichting die belangstelling
had voor de resultaten van de werkgroep. We hopen je nog vaak te zien, ook al heb
je om persoonlijke redenen je lidmaatschap opgezegd.
Violet Middelman en Remco Vos hebben het coördinatorschap van Hetty overgenomen met ingang van 1 januari 2011.
Ook de werkgroep Natuur- en Milieubeleid heeft een nieuwe coördinator. Rob Maas
heeft aangegeven te weinig tijd te hebben (vanwege werk en verblijf in het
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buitenland) om nog langer als coördinator op te treden. Wij zijn hem zeer dankbaar
voor de vele jaren dat hij het beleid van de gemeente Soest van commentaar heeft
voorzien. Hans Kampf, die veel ervaring en kennis heeft op dit gebied, heeft het
coördinatorschap op zich genomen.

Activiteiten 2010

Dit jaar is er voor gekozen om te breken met de opzet van een traditionele
nieuwjaarsreceptie. In plaats daarvan organiseerden wij samen met verschillende
van onze gidsen een prachtige wandeling door de Lange Duinen. Ook al kenden
vele van ons die al lang, er is toch altijd weer wat nieuws te beleven. Voor dit
gebied was gekozen, omdat de werkgroep Natuurpaden de blauwe paaltjes route
geheel heeft herzien en een prachtige Routebeschrijving heeft uitgegeven samen
met de gemeente Soest. Het boekje staat vol met interessante informatie en
prachtige foto‟s.
In vogelvlucht nog even een aantal landelijke en regionale activiteiten op een rij:

IVN Nederland werd 60 jaar. In Hilversum vond er een bijzondere feestelijke
bijeenkomst plaats. Wij werden daar gefêteerd omdat we de oudste afdeling
van Nederland zijn (60 jaar).

We hebben de stimuleringsprijs voor Jongeren gekregen voor het project van
Wolfsdreuvik tot Waterkant. Jongeren van rond de 13 jaar oud zullen op
avontuurlijke wijze leren, wat er zo mooi is aan de natuur in Baarn en
omstreken (o.a., rond Kasteel Groeneveld.)

We zijn begonnen met de participatie in het eerste Paltz festival (2011), maar
ook hebben we geparticipeerd in de volgende organisaties: regionaal overleg
met de andere IVN-afdelingen in de provincie Utrecht, het platform “Vrienden
van de Soester Eng”, “Groen Soest” en “Groen overleg “ in Baarn.

We hebben de contacten versterkt en gelegd met IVN-Amersfoort en KNNVAmersfoort.

Ook dit jaar deden wij weer mee met de operatie Zandloper.

We hebben de kast met materialen (NMC de Kwekerij in Soest) uitgemest.
Tussen de vele dingen die weg konden vonden we ook hele interessante
geschriften uit het verre verleden. We hebben het idee opgevat om bij elke NN
er één te publiceren.

We hebben een succesvol verlopen Groene cursus georganiseerd.

Toekomst

Op de vorige ledenvergadering hebben we de volgende vier speerpunten geformuleerd waar het bestuur zich voor in zou gaan zetten
1. Activiteiten in buitengebieden.
We blijven ernaar streven de buitengebieden (Baarn, Eemnes en Soesterberg) meer
bij de afdeling te betrekken door ook daar activiteiten te organiseren en leden te
werven. In 2010 zijn we begonnen met uitgebreide aandacht voor Baarn. In 2012
gaan we verder met Eemnes. In 2013 gaat Soesterberg weer open en richten we in
dat jaar onze pijlen op dit prachtige, nieuwe natuurgebied.
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2. Samenwerking binnen afdeling stimuleren.
Door uitwisseling van de activiteiten in de coördinatorenvergadering wordt
gestimuleerd om activiteiten te organiseren die over de werkgroepen heen gaan.
Voorbeelden, zijn wandelingen waarbij de nadruk ligt op planten, paddenstoelen,
vlinders of vogels, maar ook bijvoorbeeld de inrichting van een bijenhotel en een
nieuwe zwaluwentil. Ook voor projecten (o.a. Wolfsdreuvik tot Waterkant,
Paltzfestival) die om een integrale aanpak vragen, is samenwerking tussen
werkgroepen benodigd.
In de toekomst willen we cursussen organiseren voor specialisten (in bijvoorbeeld,
planten, vogels, etc.) en gidsen om hun kennis bij te spijkeren. De vorig jaar
gegeven „Groene cursus‟ werd door een aantal gidsen aangegrepen om hun kennis
van bepaalde onderwerpen te verdiepen. Verder denken we aan cursussen die een
meer algemeen karakter hebben, en bedoeld om onze manier van werken in de
werkgroepen en in de afdeling tegen het licht te houden en te verbeteren. Te
denken valt aan onderwerpen als presentatie in woord en geschrift, samenwerken,
stimuleren van vrijwilligers.
3. Banden met gemeentes en groene organisaties versterken
Relatie met NMC‟s, zie ook verderop in dit jaarverslag de werkgroep Natuur- en
Mileu educatie
4. Opzetten van Natuurgidsencursus
De cursuscommissie bereidt zich voor om eind 2011 weer een nieuwe editie van de
opleiding tot natuurgids te starten.
Behalve de hierboven genoemde speerpunten zijn we van plan in het komende jaar
de volgende activiteiten te ondernemen. Daarbij denken we aan de volgende
punten:

het inzetten van mensen buiten de vereniging om ons iets bij te brengen over
communiceren (schriftelijk, mondeling) voor actieve leden (onder andere voor
het schrijven van stukken voor Nieuwsbrief, NatuurNabij en website,
overbrengen van kennis van de natuur, het stimuleren van vrijwilligers)

het uitwerken naar een onderhoudbare vorm van website, ledenadministratie
en digitaal archief.

Een geïllustreerd boek over de natuur in de regio Eemland (2012 te publiceren)

Tenslotte

Op 2 januari jongstleden gingen vele natuurliefhebbers en organisaties gezamenlijk
de barricade op. Natuur en Milieu heeft onder de huidige regering veel minder
aandacht, dan het in de afgelopen 20 jaren gehad heeft. Je zou kunnen zeggen, dat
dit slecht is, maar wij zien het als een uitdaging. Hoe kunnen we voorkomen, met
zijn allen, dat al dat prachtige natuurwerk van de afgelopen decennia niet verloren
gaat. Het antwoord is in onze ogen simpel, maar ook sterk: We hebben dit zelf in
de hand!
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Werkgroep Communicatie

door Bettie Walland

Na het vertrek van alle ervaren krachten in 2009 was het rond de jaarwisseling
2009/2010 wat stil in de werkgroep: één nieuwe redacteur en een webmaster ad
interim.
In januari is Wim Koster teruggekeerd als webmaster, waarna wij het schip met
twee man drijvende hielden, zowel de website als de NatuurNabij.
Daarnaast is er ook gewerkt aan vernieuwing van de website, niet alleen “onder
water” maar ook duidelijk zichtbaar, zie het verslag hierover van Wim Koster.
En er is meer goed nieuws: eind december 2010 is de werkgroep versterkt door
Han Keuning, nieuw actief lid van onze IVN afdeling mèt IT-kennis en layout
ervaring. Dat anderen zijn voorbeeld volgen!
Ook kregen wij hulp van Henk-Jan Strang, die meedenkt over de ombouw van de
website en een eventuele andere opzet van de NatuurNabij.
NatuurNabij
Zoals gebruikelijk zijn er in 2010 vier nummers verschenen, met daarnaast het
Jaarverslag 2009 in maart.
De inhoud van het blad heeft nu een meer vaste indeling, de tekst kreeg een ander
lettertype en de layout van de omslag werd gewijzigd. De indeling van de tekst in
kolommen is weer verlaten, in A5 formaat is dat nogal bewerkelijk en niet lekker
leesbaar.
De kosten voor het drukken en verzenden van de NatuurNabij zijn aanzienlijk, de
redactie en vervaardiging ervan vergen veel tijd. Wederom tijd voor beraad over de
vraag of het blad in de huidige vorm en frequentie (4x per jaar en een Jaarverslag)
moet blijven bestaan.
De werkgroep en het bestuur hebben hierover een enquête opgesteld die in het
eerste kwartaal van 2011 aan de leden en donateurs zal worden verzonden.
Wij hopen u zo spoedig mogelijk van de resultaten van die enquête in kennis te
kunnen stellen.
Website

door Wim Koster

In januari is Marlies Bouten (geheel volgens afspraak) gestopt als tijdelijk
webmaster. Vanaf dat moment verzorgen Bettie Walland en Wim Koster de website.
Terwijl Bettie zich richt op de redactie en de inhoud, richt Wim zich op de lay-out en
techniek. Mede gelet op onze andere IVN activiteiten (NatuurNabij voor Bettie,
Ledenadministratie en begin 2010 Penningmeester voor Wim) hebben we onze
aandacht gericht op actuele zaken zoals Nieuws en Agenda.
Zodoende zijn dit jaar 84 nieuwsberichten en zo‟n 20 agenda items verschenen.
Steeds in een vast stramien met kleine foto en vijf regels tekst waarop doorgeklikt
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kan worden. Het geheel geeft een kleurig beeld van onze actieve vereniging. Dit
was niet gelukt zonder de bijdragen van een aantal trouwe inzenders. Wij zijn hen
daar heel dankbaar voor en hopen dat er in 2011 meer leden dit voorbeeld volgen.
Verder werd in het onderdeel Actueel maandelijks het programma van Radio Soest
bijgewerkt. Nieuw is de Geo-agenda: een wegwijzer naar onze activiteiten, speciaal

voor hen die (nog) niet zo thuis zijn in de regio. Nieuws en eerstkomende
activiteiten worden nu dynamisch getoond op de homepage, waarvan we de styling
ook wat eenvoudiger hebben gemaakt. Dat deden we ook voor de intropagina van
de Werkgroepen, met een indeling in “Mens en Natuur”, “Plant en Dier” en “Achter
de schermen”. De Plantenwerkgroep kreeg een plekje, net zoals de tellingresultaten
van de Vogelwerkgroep. NatuurNabij verscheen ook viermaal op de site.
De samenstelling van het bestuur en een aantal werkgroepen veranderde dit jaar
nogal; en zo ook de bijbehorende informatie onder “Contact” en op andere plaatsen
in de website. Onder Educatief verschenen een aantal columns. Er is ook een begin
gemaakt met “Mijn IVN Eemland”. Ergens in 2011 zal het via die weg voor leden
mogelijk worden om – binnen zekere restricties – zelf rechtstreeks informatie aan
de site toe te voegen.
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Werkgroep Cursussen

door Henk-Jan Strang

Afgelopen jaar stond in het teken van op adem komen van de natuurgidsencursus
die in 2009 is afgerond en het opnieuw opbouwen van de werkgroep. De werkgroep
is inmiddels, met tien meest nieuwe leden, op volle sterkte.
In het najaar heeft dit nieuwe team een succesvolle groene cursus voorbereid. De
groene cursus trok dertig cursisten, waarvan zeven leden van onze vereniging. Het
nieuwe team ontpopte zich al snel als een goed op elkaar ingespeeld team dat
soepel en in een goede sfeer de groene cursus verzorgden.
De vier theorieavonden over vleermuizen, paddenstoelen, vogels en het voorbereiden van bos en zoogdieren op de winter werden verzorgd door gepassioneerde
docenten in de Ossenstel en de Kwekerij.
Een flink onweer op de eerste avond in de Ossenstal zorgde voor extra sfeer.
Buiten werden de cursisten vergezeld van bat-detectors ingevoerd in de bijzondere
wereld van de vleermuizen rondom Groeneveld en maakten zij in De Zoom een reis
door het schimmelrijk waar zij de „kinderen van de duisternis‟ ontmoeten. Zij
werden op een ijskoude en stormachtige zaterdag aan het Eemmeer ingewijd in de
vogeltrek en zij bekeken tenslotte in De Stulp hoe het bos en de daarin levende
zoogdierengemeenschap zich voorbereidt op de winter.
De groene cursus leverde onze vereniging een groei op met vijf leden, één gezinslid
en één donateur.

foto: Henk-Jan Strang
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Werkgroep Excursies

door Corry Heus

Op 8 mei hadden we de eerste excursie naar het Groene Hart. 16 mensen hadden
zich aangemeld, één persoon ging niet mee omdat de weersvoorspelling te “koud
en nat” was. Met 15 goed ingepakte IVN‟ers vertrokken we in de regen naar
Benschop, waar het net droog begon te worden toen wij arriveerden.
Bij zorgboerderij “de Haan” van Abrona konden we terecht in het bezoekerscentrum
de “Utrechtse Waarden” en stonden koffie, thee, vlaaien én de gids ons al op te
wachten.
Daarna konden we het achter de boerderij gelegen gebied de Willeskop in, met z‟n
karakteristieke houtkades, weilanden, sloten, weteringen. Het werd een heerlijke en
interessante wandeling door het Hollandse landschap van het Groene Hart. Na
afloop zijn de meesten van ons nog wat nagebleven op het terras van de boerderij,
om na te genieten in het inmiddels doorgebroken zonnetje.
Een maand later op 12 juni, volgde er een vaarexcursie op het Naardermeer.
Hiervoor hadden zich 27 mensen aangemeld, ook daar begonnen we de dag met
koffie en thee, op de nieuwe startlocatie van Natuurmonumenten voor de
vaartochten, bij boerderij Stadzigt te Naarden.
Een prachtige plek waar Huiszwaluwen, al kwetterend, laag over ons heen vlogen
en zich goed lieten bekijken en fotograferen op hun nesten. Met z‟n allen de
fluisterboot in, op een werkelijk stralende dag, dan is zo‟n vaarexcursie één groot
feest natuurlijk.
We hadden een goede en gemotiveerde gids, Peter, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, die ons veel wist te vertellen over het Naardermeer, ons o.a. een
trilveen liet ervaren en ons naar de Aalscholverkolonie bracht. Het Naardermeer
blijft een toppertje.
Als extra bonus kregen we ‟s middags, op uitnodiging van vrijwillig molenaar Thon
Stoffelen, een rondleiding bij “zijn” molen De Onrust die al sinds 1809 zorgt voor
het waterpeil van het Naardermeer. Daar Thon IVN lid van onze afdeling is èn in de
NatuurNabij las dat de excursie vlak bij zijn molen zou plaatsvinden, nam hij contact
met de werkgroep op, met bovengenoemde uitnodiging! Het was fantastisch! Thon
nogmaals hartelijk bedankt.
Zie ook de foto‟s van Peter van der Wijst (http://picasaweb.google.com/PGServe)
en drie fotoalbums van Violet en Remco, van Peter en van Alma op:
http://ivn.wandelavonturen.nl en een verslag van ‟t Groene Hart op onze eigen IVN
Eemland website onder onder “Nieuws 2e kwartaal 2010”.
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Werkgroep Natuurpaden

door Martien van Liempd

Het afgelopen jaar vond op 2 januari als extra activiteit voorafgaande aan de
Nieuwjaarsreceptie de opening plaats van het vernieuwde pad “De Lange Duinen”.
Ongeveer 50 mensen hadden zich aangemeld om met een aantal gidsen mee te
lopen om het nieuwe pad te verkennen. Na de wandeling hebben we nog een
heerlijke lunch genuttigd in het restaurant van Stayokay. Omdat het in december
2009 erg koud was geweest was het de Gemeente Soest niet gelukt om voor de
opening de nieuwe paaltjes te plaatsen, die zijn in de loop van de maand maart in
de grond geslagen.
In maart zijn we gestart met het voorbereiden van een nieuw natuurpad in de
omgeving van Baarn. IVN Eemland heeft nog geen natuurpad in dat gebied. Omdat
ons werkgroeplid Ed Mulder woonachtig is in Baarn heeft hij samen met enkele
mensen uit onze werkgroep een aantal gebieden rondom Baarn verkend. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Buitenzorg/Hoge Vuursche.
Om het gebied in kaart te brengen en te beschrijven hebben we dankbaar gebruik
gemaakt van de informatie die Jaap Meijers ons heeft gegeven tijdens de eerste
verkenning van dit gebied. Jaap Meijers heeft vroeger in de boerderij aan de
Ravensteinselaan gewoond. Hij kon dan ook veel vertellen over de historie.
Tijdens het verkennen van het gebied en het uitzetten van de route zijn we op
enkele problemen gestuit: tijdens de wandeling moet twee keer een spoorweg
worden overgestoken waarvan één oversteek onbewaakt is. Deze laatste vonden we
te gevaarlijk voor een gezin met jonge kinderen. We hebben de route aangepast en
de oversteek geschrapt.
Verder hebben we contact opgenomen met Tineke Harlaar van Staatsbosbeheer
omdat het pad gedeeltelijk over het terrein van Staatbosbeheer loopt. Men heeft
geen bezwaar tegen een pad in dit gebied maar omdat het een rustgebied is kregen
we geen toestemming voor het plaatsen van paaltjes voor het markeren van de
route. Omdat we toch graag een natuurpad in dit gebied willen opzetten hebben we
besloten om er een GPS-route van te maken en op onze website een beschrijving
van het pad te zetten die men kan downloaden en printen.
Omdat de meeste mensen uit onze werkgroep geen ervaring hebben met GPS
hebben een aantal mensen een korte cursus gevolgd om de grondbeginselen van
het uitzetten van een GPS-route onder de knie te krijgen. De cursus werd verzorgd
door Paul van Leijden van de gemeente Soest. Inmiddels hebben we de route in
kaart gebracht. In 2011 gaan we verder met het beschrijven van de route voor
publicatie op de website en met de opmaak van de tekst m.b.t. de informatie over
het gebied en bezienswaardigheden.
Medio 2010 hebben Violet Middelman en Remco Vos, beide lid van de Vlinderwerkgroep en lange afstand wandelaars, gevraagd om hulp met het opzetten van
een lange route rondom Soest. De route is door Violet en Remco al gedeeltelijk
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beschreven. De hele route is ongeveer 33 km lang, maar kan worden ingekort tot
ongeveer 20 km.
Martine van der Kaa heeft namens de werkgroep adviezen gegeven met betrekking
tot het beschrijven van de route. Te zijner tijd zullen de werkgroepleden helpen met
het controleren van de route. Voor uitgifte van een boekje/folder hebben we
ondersteuning gevraagd van de gemeente Soest en het IVN Consulentschap Utrecht
maar dat is niet gehonoreerd. Dit zal te zijner tijd nog een keer ter sprake komen
als de route is beschreven en gecontroleerd.

Bospaardenstaart
Equisetum sylvaticum
Foto Rogier van Vugt

IVN Eemland Jaarverslagen 2010

11

Werkgroep Planten

door Rogier van Vugt

Het jaar begon al vroeg met de korstmossenexcursie op 21 maart. Korstmossen zijn
in die tijd van het jaar erg mooi en vallen dan goed op omdat de andere planten
nog in rust zijn. De excursie werd gegeven door Andre Aptroot, een korstmossen
kenner op internationaal niveau. Het was een ontzettend boeiende excursie omdat
wij op dingen werden gewezen die ons normaal niet zouden opvallen. Deze excursie
zou zeker bij een groter publiek aanslaan en is daarom wellicht een idee voor de
toekomst.
De inspanning om de bijzondere bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum) wat
meer licht te geven heeft blijkbaar geholpen. Vorig jaar waren er geen vruchtbare
aren te vinden. Dit jaar waren er diverse. Als deze soort sporen draagt is hij op z'n
mooist omdat de dennenappelachtige aar, die alle paardenstaarten hebben, wordt
vergezeld van de voor de bospaardenstaart zo typische vertakte twijgjes.
Deze zomer ging een gedeelte van vliegbasis Soesterberg open. De vegetatie op dit
terrein is jarenlang kort en schraal gehouden. Bijzonderheden zoals de kleine
steentij en gelobte maanvaren komen hier voor. De eerste is goed te zien in het
beperkte openbare gedeelte omdat deze graag vlak langs het asfalt groeit. De
tweede is helaas niet te zien omdat deze alleen op nog niet toegankelijk delen
groeit.
Een grote verrassing was het voorkomen van de brede orchis. Een plant die
normaal op veel nattere plekken voorkomt. Deze plant geeft dus aan dat er wel
degelijk kwel naar boven komt. De planten staan vlakbij het fietspad, wat er helaas
al wel toe heeft geleid dat een exemplaar is uitgegraven.
In normale gevallen zijn populaties van deze soort zo groot dat dit niet zo'n enorme
ramp is, maar de populatie op de vliegbasis bestaat slechts uit enkele individuen,
die vanwege hun geïsoleerde vindplaats heel bijzonder zijn.
Een leuke vondst dit jaar werd gedaan door Hetty. Zij ontdekte een kleine populatie
liggende vleugeltjesbloemen op De Stompert. Dit plantje is verre van algemeen en
al helemaal in onze streek. Het is wel te verwachten dat er zich van deze soort
meerdere populaties bevinden op De Stompert en omstreken. Vooral op de
vliegbasis. Het is een klein onopvallend plantje dus er wordt snel overheen gekeken.
Het Slangenbosje heeft een heel andere natuur dan de locaties die we gewoonlijk
met de plantenwerkgroep bezoeken. Het is een redelijk gecultiveerd terrein met
veel niet inheemse soorten. Toch is het terrein vanwege de kwel en de oude elzen
zeker de moeite waard.
Op 5 september zijn 2010 is de Plantenwerkgroep er gaan kijken. Bijzondere
soorten die we tegenkwamen waren onder andere groot heksenkruid, koningsvaren
en een populatie met Japans hoefblad (Petasites japonicus)*.
(*foto zie p 29)
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Werkgroep Scholen

door Alma Dijkgraaf

Na een aantal maanden van winterrust wordt het weer de hoogste tijd om samen
een activiteit te ontplooien: het winteruitje! Om de beurt gaat een van onze
scholenwerkers aan de slag om voor de overigen een zo natuurlijk mogelijke
excursie uit te zetten.
Deze keer had Wim van Rijkom op 22 januari een prachtige wandeling uitgezet over
de landgoederen Bornia en Heidestein, tezamen met Noordhout het grootste
aaneengesloten beheergebied van het Utrechts Landschap. Bij schitterend
winterweer verkenden we de overgebleven heideveldjes - waar Drentse heideschapen zijn ingezet om deze te behouden -, het historische theehuis, duistere
wandeltunnels en de schilderachtige, bevroren vijver.
Op 9 april ging het project „Van Luchtkasteel tot Dassenburcht‟ van start. Het is
traditie, dat de Scholenwerkgroep van tevoren de in de diverse opdrachten opgenomen plekken zorgvuldig gaat v(h)erkennen: zijn er nog spechtengaten,
hoornaar- en bosmuizenholletjes? Is de „gekke‟ boom nog in beeld? Ook dit jaar was
het weer een mooie wandeling over Laag Hees, zeker wanneer het nuttige verenigd
wordt met het lekkere: Jean Meerts trakteerde op dassentaartjes!
Vanaf 15 april tot en met 27 mei ontvingen we tien klassen, te weten 280 kinderen
uit de groepen 5, 6 en 7 op Hove Beaulieu in Laag Hees.
Iedere klas komt 2 x 2 uur speuren op het landgoed. Over de historie van het
landgoed Laag Hees weten de kinderen dan al behoorlijk veel door de interessante
inleidende lessen op school, gegeven door de Soester journalist Hans Kruiswijk. Als
iemand veel over de geschiedenis van Soest vertellen kan, is hij het wel.
De werkgroep Wandelingen organiseerde op zondag 6 juni alweer voor de vierde
keer het familieslootvissen, waarbij de Scholenwerkgroep graag met haar mensen
en materiaal assistentie biedt. Ondanks dat het geen lekker voorjaarsweer was en
de slootbeestjes zich nogal in de bodem terugtrokken, werd het een groot succes.
En wat is het een prachtig gezicht, wanneer zo‟n joekel van ‟n poelslak even aan het
wateroppervlak adem komt halen!
In de weken na 7 juni kwamen 353 schoolkinderen van de groepen 5 tot en met 8
naar de sloten aan de A.P. Hilhorstweg. De temperatuur in de lucht èn van het
water was nog steeds niet hoog en dan moet je ècht moeite doen om spectaculaire
waterbeestjes in je net te krijgen, maar in ons „showaquarium‟ konden we
uiteindelijk toch de larven van de geelgerande waterkever, bloedzuigers,
bootsmannetjes, stekelbaarsjes, vlokreeftjes en kokerjuffers van héél nabij bekijken.
Vooral de aanwezigheid van die laatste twee duidt erop, dat het met de
waterkwaliteit van onze Soester sloten niet zo slecht gesteld is.
Het zomertochtje ging dit jaar voor ‟n belangrijk deel over water: op 3 september
ging de Scholenwerkgroep met fietsen aan boord van de Eemlijn. Ondanks dat die
fietsboot langzamerhand voor velen een bekend fenomeen is, blijft ‟t zeer genieten
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“Zwarte Willem”

foto: Alma Dijkgraaf

aan boord. Bij Eemdijk staken we via het (aardappel)pontje over richting Eemnes.
Het fietspad werd meteen belemmerd door de kudde van 300 Kempische
heideschapen, die de dijken langs de Eem goed bijhouden. Langs het oude
stoomgemaal en de sluis aan de Eemnesservaart arriveerde onze groep na wat
onvoorziene, omtrekkende bewegingen bij de theetuin van Eemnes. Ook de
terugtocht ging zo veel mogelijk langs de Eem, onder andere over de fietsbrug. Ook
een uitje in eigen Eemland is een bijzondere ervaring!
Op 21, 23 en 24 september gingen vijf basisschoolklassen aan het werk in de Korte
Duinen in het kader van het project Operatie Zandloper.
Enkele leden van de Scholenwerkgroep zijn daarbij aanwezig om het harde werken
van de kinderen uit groep 7 en 8 aan te moedigen, maar ook om hen te wijzen op
bijzondere zwammen en dieren die zij bij al hun gegraaf en gespit tegenkomen.
TV Amersfoort kwam met ‟n filmploegje langs en heeft Pieter Augustinus uitgebreid
geïnterviewd en gefilmd. Het resultaat was ‟s avonds op TV te bewonderen.
In de twee weken na 4 oktober kwamen 477 schoolkinderen uit de groepen 3 t/m 5
naar de Zoom om met behulp van zoekkaarten, vergrootglazen, spiegeltjes en loeppotjes de paddestoelen en beestjes in de strooisellaag te determineren. Altijd weer
een sprookjesachtige les, zeker wanneer er ook heksen en elfen om de hoek komen
kijken!
De Scholenwerkgroep telde dit jaar 21 leden. Zeer enthousiaste mensen, die graag
met basisschoolkinderen de natuur in trekken om hun aandacht te vestigen op al
het bijzondere, dat de Soester omgeving te bieden heeft.
Wanneer je dan positieve reacties van de kinderen krijgt, weet je weer precies
waarom je dit werk zo leuk vindt!
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Werkgroep Vlinders

door Violet Middelman en Remco Vos

De werkgroep heeft in 2010 diverse inventarisaties gehouden op o.a. De Stompert,
De Paltz, Monnickenbosch en De Stulp. Een aantal van de aangetroffen rupsen en
vlinders zijn zeldzaam, daar mogen we als IVN Eemland dus best trots op zijn!
De jaarlijkse inventarisatie van de eitjes van de zeldzame Sleedoornpage was helaas
bijzonder teleurstellend. Terwijl we in 2009 nog 40 eitjes aantroffen, kwamen we in
2010 maar tot 16 eitjes. Daarnaast werd het gebied dat zo belangrijk is voor deze
Sleedoornpage ook nog verstoord doordat er een grote berg bouwaarde was gestort
op de plek waar de nectarplanten voor de Sleedoornpage moesten opkomen.
Zonder nectar geen voortplanting, dus er was veel haast om e.e.a. hopelijk te
kunnen herstellen.
De coördinator van de Vlinderwerkgroep (Hetty Soetekouw) heeft direct na
constatering contact opgenomen met de gemeente Soest, waarna de berg aarde
snel werd verplaatst.
De nectarplanten, voornamelijk Gulden roede, kwamen daarna helaas nog maar
moeilijk tot groei. We hopen dat er in 2011 weer meer tot groei en bloei komt. De
Gemeente Soest heeft gezorgd voor de aanplant van nieuwe Sleedoornstruiken,
waarvan we in 2011 al resultaat hopen te zien.
In het afgelopen jaar deden wij de volgende bijzondere waarnemingen:

Nachtvlinder op Stinkzwam

Bij toeval troffen we nachtvlinders aan op Stinkzwammen, paddenstoelen met
slijmerige sporen die stinken en voornamelijk vliegen aan trekken. Deze
waarneming van nachtvlinders (in dit geval de Bosbesuil) blijkt heel bijzonder te
zijn, en heeft in 2011 een plaatsje gekregen in het tijdschrift van de Vlinderstichting
onder de rubriek “Opmerkelijkheden”.

Papegaaitje

Tijdens het voorwandelen van de Nacht van de Nacht werd het zeldzame
Papegaaitje aangetroffen op smeer (een lokmiddel dat op boomstammen wordt
gesmeerd). Geweldige waarneming, daarna helaas niet meer aangetroffen.

Bruine metaalvlinder

In De Stulp hebben we begin juni 2010 zo‟n 80 rupsen van de zeldzame Bruine
metaalvlinder aangetroffen. Een groot aantal voor deze zeldzame soort. De soort
komt ook voor in o.a. De Stompert maar is daar niet zo massaal aangetroffen als in
De Stulp. Zie ook de foto van Remco tijdens de publiekswandeling in De Stulp (13
juni 2010) waar de deelnemrs op zoek zijn naar o.a. de rupsen van de Bruine
metaalvinder.

Heideblauwtje

In 2009 werd voor het eerst sinds jaren het Heideblauwtje weer waargenomen, in
2010 zijn er maar liefst 26 exemplaren geteld, een stijgende lijn.
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Tijdens de “Nacht van de Nacht” in oktober heeft de Vlinderwerkgroep net als in
2009 samengewerkt met de Werkgroep Wandelingen. Tijdens de wandeling in het
donker waren er een paar plaatsen waar men nachtvlinders kon bekijken op de
smeerplekken op boomstammen (smeer is een lekkernij voor veel nachtvlinders).
Overzicht zeldzame soorten (zowel vlinders als andere insecten):
Kommavlinder - Hesperia comma
Dagvlinder
Sleedoornpage - Thecla betulae
Dagvlinder
Bruine metaalvlinder - Rhagades pruni
Nachtvlinder
Geblokte zomervlinder - Thalera fimbrialis
Nachtvlinder
Papegaaitje - Chloroclysta siterata
Nachtvlinder
Berkenwintervlinder - Operophtera fagata
Nachtvlinder
Viervlakvlinder - Lithosia quadra
Nachtvlinder
Geelpurperen spanner - Idaea muricata
Nachtvlinder
Gestreepte bremspanner - Perconia strigillaria
Nachtvlinder
Eikenvoorjaarsuil - Orthosia miniosa
Nachtvlinder
Berkenwintervlinder - Operophtera fagata
Nachtvlinder
Grauwe borstel - Dicallomera fascelina
Nachtvlinder
Purpermotje - Pyrausta purpuralis
Microvlinder
Ronde berkenblaasmijnmot - Ectoedemia occultella
Microvlinder
Hiërogliefenlieveheersbeestje - Coccinella hieroglyphica
Kever
Zwart Lieveheersbeestje - Exochomus nigromaculatus
Kever
Sikkelsprinkhaan - Phaneroptera falcata
Sprinkhaan
Gewone spinselbladwesp - Acantholyda hieroglyphica
Bladwesp

Media

In 2010 is er meerdere malen publiciteitsaandacht (via o.a. krant en radio) geweest
voor de Vlinderwerkgroep, zowel voor vlinders als libellen.
Toekomst: 30 maart 2011: uitzending Radio Soest. Verder waarschijnlijk af en toe in
de krant met publieksactiviteiten en opvallende waarnemingen.

Samenstelling

In 2010 zijn we van start gegaan met 11 leden. Gedurende 2010 hebben twee
leden zich afgemeld en twee leden zich aangemeld.
Coördinator Hetty Soetekouw heeft zich per 1 januari2011 afgemeld, waardoor we
31 december 2010 sluiten met tien leden. Het coördinatorschap is overgenomen
door Remco Vos en Violet Middelman.
We danken Hetty voor haar enorme inzet en kennis, goede inventarisaties en
andere plannen, snelle acties en mooie foto‟s. Naast het regelen van alles, kost het
veel tijd om alle waarnemingen op naam te brengen en te registreren. Petje af!

Plannen voor 2011

In 2011 willen we ons richten op de intussen bekende inventarisatieplekken in en
rondom Soest.
Voor De Stompert (Defensie) en De Stulp (Staatsbosbeheer) zijn de vergunningen
verleend/toegezegd.
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Goed nieuws is dat we voor 2011 tevens een vergunning krijgen om te inventariseren bij het Soesterveen.
Het Soesterveen (Natuurmonumenten) is niet openbaar toegankelijk en bevat het
laatste restje veen in Soest.
De Vlinderwerkgroep IVN Eemland krijgt met deze vergunning een geweldige kans
om te kijken wat er hier aan mooie en misschien zelfs bijzondere vlinders, libellen
en andere insecten voorkomt. Het is weer eens iets anders dan bos en heide, waar
we voornamelijk inventariseren.
Met alle inventarisaties is de agenda van de Vlinderwerkgroep al lekker gevuld. En
natuurlijk gaan we ook publieksactiviteiten organiseren.

Publiekswandeling 13 juni 2010
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Werkgroep Vogels
Op de Soester Engh is aan de schoorsteen van de oude melkfabriek (hoogte 20 mr)
een torenvalkkast geplaatst. Op 24 februari 2010 was er een druk bezochte lezing
over zwaluwen in het Gemeentehuis te Soest. Spreker was de zwaluwendeskundige
Marjos Mourmans-Leinders.
IJsvogels - Wat zijn wij geluks(ijs)vogels!

door Ad Niehoff Werning

Na de toch wel echte winter van 2009 – 2010 is de ijsvogelstand in Nederland fors
teruggevallen. Er waren weer alarmerende berichten. Met reden natuurlijk, zoveel
ijs en sneeuw, dan zijn de normale voedselplaatsen voor veel ijsvogels afgesloten.
Toch bleek het in onze omgeving gelukkig nog mee te vallen. De Eem bleef
grotendeels open en onze voedselbronnen, de beide waterzuiveringen zorgden voor
een onuitputtelijke bron voedselrijk water waar de visjes op afkomen. Ook de
fontein van het paleis zorgt dat de vijvers aldaar open zijn.
Er waren dit voorjaar voldoende meldingen dat de ijsvogels het overleefd hebben!
De huidige winterperiode is eind 2010 behoorlijk hard van start gegaan met ook nog
een flink pak sneeuw erbij. Maar gelukkig kwamen in januari 2011 op de voor ons
bekende plekken meldingen van ijsvogels, prachtige foto‟s in de sneeuw. De ijsvogel
is extra goed zichtbaar!
Dit jaar zullen wij van onze contacten met de Vogelwerkgroep Gooi- en Vechtstreek
gebruik maken. Zij hebben ons al medewerking toegezegd. Waar gaat het om: zij
hebben op de site (www.vwggooi.nl) een meldknop ontwikkeld o.a. voor ijsvogels.
Hierop kunnen waarnemingen geregistreerd worden. De aangever van de melding
ziet ook eerdere meldingen in het werkgebied en zijn nieuwsgierigheid wordt
gewekt. Vervolgens zal een natuurliefhebber op een eerdere meldplek eens gaan
kijken! Dit is interactie en werkt versterkend! Wij zijn op zoek naar iemand (ICT),
die bij de implementatie hiervan zijn kennis wil leveren. Het heeft er al toe geleid,
dat een nieuwe spotter zich bij onze ijsvogelgroep heeft aangemeld. Wij hopen
spoedig in contact te komen met vrijwilliger(s), die deze meldknop in de IVNEemland website wil installeren. Dit zal er zeker toe leiden, dat wij een veel beter
inzicht gaan krijgen in de stand van de IJsvogel is ons gebied.
Uilen

door Milly van Foeken

Het jaar 2010 stond in het teken van de Bosuil. Voorgaande jaren waren het vooral
de Kerkuilen die ons keer op keer verrasten met hun prachtige jonkies. En die
kwetsbare Steenuiltjes, we dachten dat zij wat meer kans kregen. Zelfs een van de
Ransuilen uit de Soesterduinen had onverwacht een bezoekje gebracht aan de
bebouwde kom en er kon een kleintje worden geringd.
Bosuilen......bleven in het bos, redden zich zelf, zochten een mooie holle beuk en
regelden de opvoeding van hun kroost zelf. Misschien was het de mooie lezing van
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Harrie de Rooy in ons Gemeentehuis, of in kleinere vorm de lezing van een van
onze werkgroepleden, maar belangstellende Soesters vroegen advies over de uilen
die zij in hun omgeving zagen en hoorden en wilden wel graag een uilenkast in hun
tuin. Vaak dicht bij het bos en ja hoor: de Bosuilen vonden deze woonruimte
blijkbaar erg comfortabel! Zo kwam het dat we op 22 maart al twee prachtige
bosuiltjes konden bewonderen. En daar bleef het niet bij, in de loop van het jaar
konden er nog 11 uiltjes geringd worden, uit zes kasten.
Bij de Kerkuilen was het erg rustig dit jaar. Bij de Familie Revoort kwamen er drie
uiltjes uit het ei en bij van Schie zagen we er vier. Bij de familie Revoort mochten
overigens we kennis maken met de nieuwe bewoners van hun boerderij, die vast
kwamen kijken hoe feestelijk het is als er uiltjes geringd kunnen worden.
Aan de Peter van de Breemerweg vond een Steenuilendrama plaats. De kast waar
altijd graag een Steenuiltje in broedt was van de boom gevallen met daarin vijf
jonge steenuilen. Helaas hebben zij het niet overleefd. De kast hangt weer stevig op
zijn plaats en we hopen dan ook dat moeder Steenuil komend seizoen de kast weer
vol vertrouwen in gebruik gaat nemen. Bij het Derde Erf is maar één Steenuiltje uit
het ei gekropen.
In de Korte Duinen is ook nog een klein Ransuiltje geringd. Hoewel we in de
wintermaanden vele Ransuilen op hun vaste roestplek kunnen vinden, zichtbaar
voor de vele wandelaars, zijn ze in hun broedtijd zeer goed verstopt. En geef ze
eens ongelijk!
De Rangers van het WNF hadden ook gehoord van deze grote groep Ransuilen en
hebben met leden van de Uilengroep een Ransuilenexcursie gehad. De
belangstelling was erg groot: 50 kinderen kwamen met ouders en begeleiders naar
de Lange Duinen.
Het Soester uilenjaar sloten we af met een Bosuilenexcursie. Het had vreselijk
geregend de dagen voorafgaand aan de excursie. Ook de ochtend voor de excursie
kwam de regen met bakken naar beneden. Maar ‟s middags zakte de temperatuur
en zachtjes kwam de sneeuw naar beneden dwarrelen om alles sprookjesachtig wit
te maken. De 25 belangstellenden liepen in de heldere maneschijn door een winters
bos en genoten! Uilen hebben we niet gezien maar zij lieten zich wel horen. Na een
flinke wandeling was er chocolademelk om op te warmen. Het kan zijn dat er hier
en daar een borreltje door de choco ging.
Het jaar 2011 gaan we in groepen de verschillende nestkasten controleren op
veiligheid om een drama als vorig jaar te voorkomen. Onze werkgroep is stabiel
gebleven en groot genoeg om op te delen en de taken te verdelen. Dat is nieuw en
we moeten er nog even aan wennen. Er wordt gewerkt aan een registratiemethode,
dus is het van belang dat alle gegevens goed doorgegeven worden.
Ook het jaar 2011 hopen we met een Bosuilenexcursie af te kunnen sluiten,
misschien deze keer bij de Korte Duinen. U bent bij deze uitgenodigd!
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Roofvogels

door Martine van der Kaa en Leen de Niet

Ook in 2010 werd weer gespeurd naar bekende en nieuwe roofvogelnesten en
werkten de roofvogelaars van het IVN weer nauw samen met de Werkgroep
Roofvogels Nederland (WRN).
Een heel druk jaar, want onze mankracht was beperkt. Helaas is in mei Rien
Broeckman overleden, die al heel lang met (roof)vogels bezig was. Zijn kennis en
inzet missen we enorm.
Voor het eerst kregen we in 2010 van de Provincie Utrecht toestemming om op het
Vliegveld Soesterberg te inventariseren. Er werden maar liefst zes buizerdnesten
geteld, waardoor het totale aantal in ons gebied veel hoger uitkwam dan vorig jaar
(2009: totaal 11 nesten).
In samenhang met de beveiliging van de startbanen werden er al jarenlang bezette
nesten van roofvogels in de gaten gehouden, maar daar was het IVN destijds niet
bij betrokken.
Sperwer en Boomvalk werden dit jaar ook gesignaleerd. Dit schept hoge verwachtingen voor de tellingen in 2011!

Dode jonge havik, gelukkig is een zusje gezond uitgevlogen

20

foto: Martine van der Kaa

IVN Eemland Jaarverslagen 2010

Veel werk dus en altijd tijd tekort, dus als iemand bereid is regelmatig een bepaald
gebied te observeren, dan is die persoon van harte welkom in onze groep.
Er werd veel geklommen dit jaar, het streven is om drie maal te klimmen: eenmaal
om de eieren op te meten , eenmaal als de jongen klein zijn en eenmaal om te
ringen. Voordeel hiervan is dat bekend wordt hoeveel eieren er zijn geweest en
hoeveel er ook werkelijk uitgevlogen jongen hebben opgeleverd.
In onderstaande tabel vindt u het aantal gevonden en bezette nesten en het aantal
jongen dat dit jaar werd geringd. De genoemde aantallen geven geen volledig beeld
van het aantal roofvogels in Eemland, omdat niet alle gebieden zijn verkend.
De sperwer komt in onderstaande tabel niet voor, omdat hij zich in 2010 nauwelijks
heeft laten zien. De laatste jaren was deze vogel regelmatig aanwezig met 3 tot 4
nesten, maar het enige bewoonde nest dit jaar is uit de boom gewaaid. De jongen
waren al redelijk groot, maar de uitkomst is onbekend.
Soort
Buizerd
Boomvalk
Havik
Torenvalk

Nesten
17
2
5
4

Jongen
28
5
14
14

Geringd
23
2
11
7

Opmerkingen
1 nest mislukt

We beginnen er in 2011 alweer veel zin in te krijgen.
Zwaluwen

door Leen de Niet

Boerenzwaluwen

Het totaal in Soest kwam uit op 189 nesten: allemaal door de vogels zelf gebouwd
(wilde nesten). In Baarn vonden we twee kunstnesten en 36 wilde nesten.
In 2010 is voor het eerst een broedsel ontdekt van de boerenzwaluw op de Engh en
zijn voor het eerst drie boerenzwaluwen geringd in Soesterberg.
Na de visdief en de scholekster in vorige jaren, is in 2011 de boerenzwaluw
uitgeroepen tot de vogel van het jaar, een duidelijk signaal dat het bestand onder
druk staat. In het kader van een Europees project zijn in Soesterberg drie jonge
boerenzwaluwen geringd. In Afrika worden met mistnetten zeer veel zwaluwen
gevangen. Geringde vogels geven een aanwijzing van de gebruikte trekroute.

Huiszwaluwen

Er is zowel in Soest als in Baarn geïnventariseerd. In Soest zijn in totaal 137 nesten
geteld. Daarvan waren er 71 kunstnesten en 66 wilde nesten (zelfgebouwde
nesten). Het is opvallend dat er dit jaar ongeveer evenveel wilde als kunstnesten
waren. In Baarn vonden we in totaal 14 stuks: 3 kunst- en 11 wilde nesten.
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De huiszwaluwentil bij de Korte Brinkweg is nog steeds niet bezet. We verwachten
dat dat in 2011 gaat gebeuren. In ieder geval worden er steeds meer huiszwaluwen
rond de til gesignaleerd.

Oeverzwaluwen

Omdat de langs de Eem aangelegde wal niet stevig genoeg was, heeft de provincie
Utrecht de wal behoorlijk versterkt. De grond moet nog uitzakken maar is intussen
aardig begroeid geraakt met opslag. We gaan in overleg om de wal op te kunnen
schonen.

Gierzwaluwen

In Soest hangen nu ca. 25 kasten op plekken waar zij regelmatig gesignaleerd
worden. Een aantal van die kasten is ingemetseld. Er zijn tot nu toe geen
broedgevallen geconstateerd, maar het is bekend dat het jaren kan duren voor deze
gebruikt gaan worden. Het lijkt erop dat deze vogels een voorkeur hebben voor zelf
gekozen plekken, zoals dakpannen of spouwmuren. Zowel in Soest, inclusief
Soesterberg, als in Baarn vonden we zeven nesten, alle 14 onder dakpannen.
Tellingen in de Soester Polder

door Peter van der Wijst

Nadat Rien Broeckman vorig jaar is overleden, heeft Peter van der Wijst de tellingen
van de winterwatervogels van hem overgenomen. Voor het SOVON loopt dit seizoen
van september tot april. Hij wil dit echter maandelijks het jaar rond gaan doen.
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Roerdomp

foto: Peter van der Wijst

Hoewel hij slechts enkele maanden bezig was, heeft hij toch al enkele mooie
resultaten binnen gekregen. De uitgebreide resultaten zijn op de website te vinden,
hier enkele hoogtepunten.
In september en oktober waren er heel veel Kokmeeuwen in de polder. Een echte
wintergast is natuurlijk de Smient, waarvan er in december heel veel van op en bij
de Eem zaten. Meerkoeten zie je ook in de wintermaanden toenemen als het eigen
bestand wordt aangevuld met bezoekers uit het noorden.
In het najaar zie je dat Spreeuwen zich verzamelen in grote groepen. En natuurlijk
de Sijsjes die in groepjes al kwetterend in vooral de Elzen rondhangen. Mooi is ook
dat rond een aantal boerderijen de Huismus het nog prima doet. De Ringmus kom
je daar ook in kleinere aantallen tegen.
De IJsvogel laat zich bij bijna elke telling wel ergens zien. En in december liet een
mannetje zich ook uitgebreid fotograferen.
Bijzonder was ook een Goudhaantje in januari die alleen in een heg rondsprong
maar zich wel door ons goed liet bekijken.
Het meest opmerkelijke was wel de opvliegende Roerdomp in december bij de Eem
(bij de Amersfoortse Waterzuivering), zie de foto. Het zou mooi zijn als dit niet
eenmalig gebeuren is geweest.
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Werkgroep Weidevogels (De Wulp)

door Roel van Wijk

In 2010 hebben we opnieuw de boeren geholpen de nesten en de jonge vogels te
ontzien bij de verschillende werkzaamheden en het weiden van het vee.
18 vrijwilligers beschermden de nesten bij de boeren in Soest, Baarn en Eemnes.
In totaal hebben we bij 25 bedrijven gezocht op totaal 640 ha. Er zijn 232 nesten
gevonden, waarvan ruim 82% is uitgekomen. (2009: 253). Dit is 21 stuks lager dan
in 2009. De overlevingskans van de pullen lijkt onder andere door de volgende
oorzaken gedaald te zijn:
 Sterke bejaging in Frankrijk;
 Het grondwaterpeil, waardoor de grutto‟s minder voedsel konden vinden.
De samenwerking met de boeren verliep ook in 2010 prima. Op 15 maart werd in
Baarn de startavond afgetrapt voor de weidevogelwerkgroep “De Wulp”. De
instructies werden op die avond besproken, de stalkaarten en administratieboekjes
werden uitgedeeld.
Er waren wel beleidswijzigingen. De overheid heeft maatregelen genomen door niet
meer per gevonden nesten uit te betalen, maar de betaling te baseren op
maaibeheer en meer ruimte om de nesten. Deze maatregelen houden o.a. in dat wij
niet meer op alle percelen zoeken. Bij uitgesteld maaibeheer kunnen (veel) nesten
rustig bebroed worden en uitkomen zonder dat wij, anders dan aan het gedrag van
de waargenomen vogels, kunnen zien of er gebroed is.
Het eerste kievitsei werd begin maart gevonden in het gebied van Bunschoten. Door
de vele commotie daaromheen is het nest mislukt.
Er was in 2010 weer eens een echte winter. Ook het begin van de lente was koud.
De kievieten trokken zich daar weinig van aan, maar de grutto‟s waren toch wat
later.
In april waren er veel warme dagen, maar de grasgroei kwam laat op gang, dus er
werd ook later gemaaid. Gelukkig niet erg massaal en overal tegelijk. Dus niet
ongunstig voor de vogels.
Op zaterdag 5 juni 2010 zijn we met 13 vrijwilligers naar het Wormer- en Jisperveld
geweest. Met een gids hebben we uren met een fluisterboot door de polder
gevaren. We hebben verschillende vogels kunnen waarnemen. De gids Ed Zijp
vertelde hoe de polder is ontstaan en wat de toekomstplannen daar zijn.
Bij terugkeer in Soest bij De Smickel pannenkoeken met voor de liefhebbers een
wijntje of bier.
Op het welbekende adres van de Familie van Roomen in Soest werd op 11 oktober
2010 onze slotavond gehouden. Er is stilgestaan bij het overlijden van ons lid Corry
Kamphorst.
Net als vorig jaar hoop ik dat 2011 voor velen van ons een prachtig jaar zal worden
op het gebied van bescherming van de ons zo dierbare weidevogels.
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Werkgroep Wandelingen

door Tanneke Voorintholt

Wanneer we kijken naar het aantal mensen dat met een IVN-wandeling is
meegegaan afgelopen jaar dan is dat gegroeid ten opzichte van het vorige jaar.
Opvallend is dat de groei vooral komt door de toename van aangevraagde
wandelingen. Als we kijken naar het deelnemersaantal van de publiekswandelingen
dan is dat teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. Waarom het aantal deelnemers
aan publiekswandelingen teruggelopen is, is natuurlijke een interessante vraag.
Maar of daar een goed antwoord op is…?
Elk jaar zijn er wandelingen die minder mensen trekken omdat de weersomstandigheden verre van optimaal zijn. Dit gold afgelopen jaar voor het
slootvissen (zeer dreigende grijze luchten, het bleef uiteindelijk nog redelijk droog),
de cultuurhistorische wandeling (héél erg warm) en de diersporenwandeling
(slechte weersvoorspelling). Maar we hebben elk jaar te maken met gunstige en
minder gunstige weersomstandigheden, dat kan dus niet de voornaamste reden
zijn.
Een ander mogelijke reden is de moeizame relatie met de plaatselijke pers. Een
aantal wandelingen heeft niet in de krant gestaan! Toch zullen we kritisch moeten
kijken of we vernieuwend genoeg zijn in ons aanbod. We proberen komend jaar
wandelingen te organiseren in „minder bekende‟ gebieden.
Het aantal aangevraagde wandelingen zit in de lift. We worden regelmatig gevraagd
om te gidsen voor Stay Okay in Soest. Er is dit jaar ook een wandeling gegidst voor
het Koos Vorrinkhuis, misschien dat dat in de toekomst vaker gaat gebeuren. Verder
worden we vaker benaderd door mensen die een verjaardag in familieverband te
vieren hebben.
Opvallend dit jaar is dat we twee collega IVN-afdelingen hebben ontvangen in ons
Eemland. Een groep van 26 mensen van IVN Apeldoorn kwam eind mei met de
Eemlijn aan in Soest, fietste naar het Eemnessersluisje, wandelde met een aantal
van onze gidsen door het weidevogelgebied bij Eemnes en fietste vervolgens weer
terug naar Amersfoort. Een groep mensen van IVN Zuid-Kennemerland wandelde
met ons door de Korte Duinen. Het is erg grappig om collega-IVN-ers rond te leiden
in een gebied dat zij niet kennen. Je moet extra alert zijn op flora en fauna die voor
ons misschien „gewoon‟ is maar voor hen juist onbekend en dus erg interessant!
Per 1 augustus heeft zich een wisseling in coördinatoren voorgedaan. Rob van Rijn
en Margreet Breukelaar hebben het stokje overgedragen aan Martine van der Kaa
en Tanneke Voorintholt. Om Rob en Margreet te bedanken voor alles wat ze tot die
tijd voor de wandelwerkgroep hebben gedaan, hebben we eind september een
„dankjewelwandeling‟ georganiseerd op de Stompert. Vooraf hebben we wat
gebruikt in restaurant het Hoogt en hebben we Margreet en Rob in het zonnetje
gezet. Zowel Margreet als Rob blijven actief als gidsen binnen de wandelwerkgroep.
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Helaas hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een zeer actief
en gewaardeerd gids, Corrie Kamphorst. Met haar gaat ook in de wandelwerkgroep
een hoop kennis en enthousiasme verloren. Onze werkgroep bestaat momenteel uit
20 personen, waaronder twee nieuwe mensen. De groep van gidsen die zeer
geregeld gidst is vrij klein maar tot nu toe is het nog geen probleem geweest om de
wandelingen te bemensen. Nieuwe gidsen zijn van harte welkom!
Natuurlijk hebben nieuwe coördinatoren ook weer nieuwe ideeën en plannen. Eén
van die nieuwe ideeën is: de Wandelinfo. Dit is een rondschrijven (per e-mail) met
wetenswaardigheden en agenda voor de gidsen. Het is de bedoeling dat we elkaar
zo op de hoogte houden van welke wandelingen er gepland zijn, wie er gidsen e.d.
Daarnaast worden er ook verslagjes geschreven van de wandelingen die geweest
zijn. We weten dus van elkaar hoe wandelingen verlopen zijn en of er
bijzonderheden zijn geweest.
Met de „dankjewelwandeling‟ voor Rob en Margreet hopen we een jaarlijks
terugkerend evenement in het leven geroepen te hebben: een gezamenlijke
wandeling voor gidsen: Zo zie je elkaar eens buiten die enkele vergadering om.
De perscontacten hebben we vrij snel na ons debuut als coördinatoren,
overgedragen aan Bettie Walland. Zoals hierboven al geschreven staat bleek er
regelmatig dat persberichten niet geplaatst werden in de kranten. Een wandeling
van IVN Eemland in Eemnes wordt niet in de krant van Soest geplaatst en
andersom. We vertrouwen erop dat de contacten met de pers beter gaan verlopen,
nu Bettie haar gezicht daar regelmatig laat zien.
De tarieven die gevraagd worden voor aangevraagde wandelingen zijn recent
aangepast. De belangrijkste verandering is dat we niet meer een vast bedrag per
persoon rekenen maar uitgaan van een tarief per gids. Het aantal gidsen dat
meegaat hangt natuurlijk wel af van de grootte van de groep.
Andere plannen zijn om te kijken of samenwerking met de wandelwerkgroep van
IVN-Amersfoort en de KNNV voor ons aantrekkelijke kanten heeft. Zo zijn ook
samenwerkingsverbanden dichter bij huis te bedenken: bijvoorbeeld tussen de
vlinderwerkgroep en de wandelwerkgroep.
Genoeg plannen om volgend jaar weer een boeiend verslag te kunnen schrijven!
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Overzicht Wandelingen 2010
Datum

10 jan
14 feb
27 mrt
18 apr
6 juni
27 juni
12 sept
10
30
14
12

okt
okt
nov
dec

Titel

Coördinator

Publiekswandelingen
Nonnenland
Baarnse Bos
Vroege Vogelwandeling Pijnenburg
Eempolder, weidevogels
Slootvissen, Spiekerweg
Cultuurhistorische wandeling: Eng en
Windhond
Polderwandeling
Netelenburg
i.s.m.
Natuurmonumenten en Landschapsfonds
Eem en Vallei
Paddenstoelenwandeling Buitenzorg
Nacht van de Nacht
Diersporen, Stompert
Winterwandeling, Laag Hees

Martine v/d Kaa
Rob van Rijn
Martien van Liempt
Ad v/d Herik
Jeroen Vis
Sien Overduin

13
20
21
20
15
10

Margreet
Breukelaar

16

Jan ter Poorten
Sylvia Birnie
Martine v/d Kaa
Martine v/d Kaa

40
40
4
18

Totaal publiekswandelingen

10 apr
25 apr
3 mei
29 mei
19 juni
18 sept
1 okt
14 okt
23 okt
20 nov
22 dec

Aangevraagde wandelingen
Stay Okay, Lange Duinen, Soest
Stay Okay, Lange Duinen, Soest
Lange Duinen, particuliere groep
IVN Apeldoorn, Arkemheen/Eemland
IVN Zuid-Kennemerland, Korte Duinen
Koos Vorrinkhuis
Stay Okay, cursusgroep Rode Kruis
Lage Vuursche, groep gepensioneerden
Korte Duinen, Kids for Animals
Lage Vuursche, surpriseparty
(50e verjaardag)
Sara Lee ,Wandeling rond Hoge Vuursche

Aantal
deelnemers

217

Rob van Rijn
Joop Steenbrink
Jan ter Poorten
Rob van Rijn
Rob van Rijn
Kas van Keulen
Martine v/d Kaa
Joop Steenbrink
Martine v/d Kaa
Joop Steenbrink

58
35
25
26
29
15
30
45
48
30

Martine v/d Kaa

50

Totaal aangevraagde wandelingen

391

Totaal generaal 2010
Totaal generaal 2009
Totaal generaal 2008
Totaal generaal 2007

608
500
659
551
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Werkgroep Natuur- en Milieubeleid

door Hans Kampf

IVN Eemland heeft vorig jaar meegedaan met een platform van groene verenigingen die zich inzetten voor een Groen Soest. De uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen leek van groot belang te zijn voor het natuurbeleid in
Soest. Ondanks verschillen in visie verliep het overleg van het begin af aan vrij
soepel. Het is daarom gelukt om tot een gezamenlijk tekst te komen die door de
regionale kranten in ruim formaat is gepubliceerd. Dat deze publiciteit heeft
gewerkt, blijkt uit de uitslag. In de Gemeenteraad van Soest heeft “groen” de
meerderheid gekregen. Daarover waren wij natuurlijk zeer verheugd, maar het
moet niet bij woorden blijven.
Om het college van B&W te helpen herinneren aan hun beloften heeft het platform
na de verkiezingen “13 stellingen” gepubliceerd, die als richtlijn kunnen dienen voor
de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van natuur, landschap en milieu.
De belangrijkste punten van deze 13 stellingen kunnen als volgt worden
samengevat:
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Het ambtelijk apparaat moet voldoende kennis in huis hebben om de
ontwikkeling van natuur en landschap te sturen. Een wethouder belasten
met het “landschap en natuur, liefst in combinatie met ruimtelijke ordening
zodat bij conflicten van belangen beter opgelost kunnen worden.
De gemeente moet zoveel mogelijk gebruik maken van de vele (financiële)
mogelijkheden die rijk en provincie bieden om bij te dragen aan natuur- en
landschapsherstel (o.a., het provinciaal natuurbeleidsplan). De ecologische
hoofdstructuur (EHS) moet versterkt worden door de corridors tussen de
Eem en de Korte Duinen en tussen Eem en de Laagte van Pijnenburg te
herstellen, en door Soesterveen in te richten als natuurpark met op de
natuur gerichte recreatie.
De rode contouren moeten gehandhaafd blijven (o.a. rond Jachthuislaan,
Insp. Schreuderlaan en Stadhouderslaan). Ook dreigen er gebieden buiten
de rode contouren te worden gebracht. Daarom moet tijdig bij de provincie
aangekaart worden dat bij de aanstaande herziening van het Streekplan
het Jachthuislaan-gebied wordt opgewaardeerd en één geheel gaat
vormen met het Regentessselaan/Meentgebied in verband met de
bovengenoemde ecologische verbindingsfunctie. Bij de herziening van het
Streekplan moet ook worden gepleit voor opname van de Zuidelijke Eng
als cultuurhistorisch monument. De Engen inrichten en beheren in een
duurzame combinatie van moderne en neo-historische landbouw en
percelen bestemmen voor bloemrijke boerenakkers, zodat de biodiversiteit
zal toenemen.
De zichtlijnen van de Zuidelijke Eng moeten gehandhaafd blijven, zodat de
rand van de Utrechtse Heuvelrug zichtbaar blijft. Niet vergeten moet
worden dat wat nog over is van de noordelijke Eng, belangrijke
natuurwaarden en cultuurhistorische waarden vertegenwoordigd.
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Het cultuurhistorisch waardevolle landschap tussen Soest en Amersfoort
moet behouden blijven.
De verschillende polderranden van Soest als beschermd dorpsgezicht
erkennen. Daarbij moet voorkomen worden dat verdere verdichting van de
bebouwing plaats vindt.
Optimaal plan opstellen voor het beheer van de bossen en duinen met
onder andere een beter recreatietoezicht

Naast overleg in het Groene platform heeft het IVN meegewerkt aan de “Visie
Toekomst voor de Soester Eng”, die is ontwikkeld op verzoek van het
gemeentebestuur en opgesteld door Stichting Vrienden van de Eng. In de visie
wordt onder andere ervoor gepleit de landbouw af te stemmen op het
oorspronkelijke gebruik van de Eng, en te proberen daarmee een visueel
aantrekkelijk landschap met een gevarieerde kruidenvegetatie, en bijbehorende
vogels etc. te bevorderen. Van bovengenoemde Stichting is onze vorige voorzitter,
Pieter Augustinus voorzitter en Tony Gaillard vertegenwoordigd IVN-Eemland in het
Soester Eng Netwerk, waarin allerlei belangengroepen vertegenwoordigd zijn.
In 2011 gaan we het natuur- en milieubeleid van de gemeente wederom kritisch
volgen (zie de 13 stellingen) en geven gevraagd of ongevraagd advies.

Japans hoefblad (Petasites japonicus).
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door Wim Koster

Ledenadministratie

De ledenadministratie is dit jaar verzorgd door Wim Koster in nauwe samenwerking
met de penningmeester en secretaris.
Uit onderstaand mutatieoverzicht blijkt dat ons tijdschrift NatuurNabij per 31
december 2010 aan in totaal 337 adressen wordt toegezonden. De vereniging is in
2010 gegroeid van 255 leden en donateurs naar 263. Wij hadden eind vorig jaar
120 leden (2009:115), 143 donateurs (2009:140) en 74 relaties (2009:89).
Mutatieoverzicht 2010
Ultimo
2009
105

Uit

In

Wissels

8

11

+1/-1

Ultimo
2010
108

10

0

2

0

12

Donateurs

140

1

4

-1/+1

143

Subtotaal

255

9

17

0

263

89

15

0

0

74

344

24

17

0

337

Actieve leden
Gezinsleden

Relaties e.d
Totaal

Toelichting mutatieoverzicht 2010
Van de actieve leden zijn er drie overleden en vijf anderen om een andere leden
uitgeschreven (bijvoorbeeld uit de regio vertrokken). Hier staan elf nieuwe leden en
twee nieuwe gezinsleden tegenover, waarvan er zes binnenkwamen via de Groene
Cursus die in het najaar werd georganiseerd.
Er vertrok één donateur, terwijl er vier nieuwe donateurs kwamen. Eén nieuwe
donateur kwam binnen via de Groene Cursus.
Tenslotte werd één donateur actief lid en een wat ouder geworden actief lid werd
juist donateur.
Het aantal relaties is met vijftien afgenomen, mede omdat we veertien leden van
IVN De Bilt die deelnamen aan de Natuurgidsen cursus 2007-2009 uit het
relatiebestand hebben verwijderd.

30

IVN Eemland Jaarverslagen 2010

Financieel Verslag 2010

door Henk-Jan Strang

IVN Eemland staat er per saldo financieel gezond voor. Het eigen vermogen is licht
gestegen en er is een klein overschot in 2010 (2009 een klein tekort).
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de cijfers in de Staat van Baten en
Lasten over 2010 en in de Balans per 31 december 2010.

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten
Baten
De Bijdrage leden/donateurs ad € 3.953 zijn licht hoger dan voorgaand jaar. Dit
bedrag is inclusief extra bijdragen van leden en donateurs van ruim € 700. Deze
extra bijdragen zijn op hetzelfde niveau als vorig jaar.
De opbrengsten voor advertenties zijn conform 2009 ruim € 200.
De „Overige baten‟ zijn bijna € 100 lager dan in 2009 door de gedaalde rentevergoeding op spaarrekeningen.
Van de werkgroepen genereerde De Wulp ongeveer € 2.100 aan bijdragen van
agrariërs over 2008 en 2009. Er zijn nog bijdragen over 2010 van ongeveer € 1.200
te verwachten. Deze bijdragen zijn niet in de baten over 2010 verwerkt. Dit is
dezelfde werkwijze als voorgaande jaren.
Door de succesvol verlopen Groene cursus genereerde de werkgroep cursussen een
positief resultaat van € 700. De wandelwerkgroep en vogelwerkgroep genereerden
enkele honderden euro‟s aan opbrengsten door wandelingen.
Lasten
De afdracht aan IVN Nederland is op hetzelfde niveau als 2009.
De „Bestuurskosten‟ zijn ongeveer € 200 hoger dan in 2009. Dit betreft bankkosten,
druk- en verzendkosten acceptgiro‟s, enveloppen, briefpapier, contributie Kamer van
Koophandel, bestuursuitje en afscheidscadeaus.
De lasten van „Bijeenkomsten‟ zijn fors lager dan vorig jaar, door de extra uitgaven
in 2009 ten behoeve van ons jubileum.
Het bestuur heeft reserveringen getroffen voor € 300 voor het inzetten van nieuw
beleid.
De kosten van de werkgroepen zijn fors lager dan in 2009, door lagere kosten van
de werkgroepen communicatie, excursies en scholen.

Toelichting bij de Balans
Het eigen vermogen is licht gestegen. Meer dan de helft van het eigen vermogen is
de afgelopen jaren ingebracht vanuit opbrengsten van werkgroep „De Wulp‟, omdat
de werkgroep minder kosten had dan opbrengsten. Het bestuur heeft een
reservering van € 300 getroffen voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
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Staat van Baten en Lasten
(alle bedragen in €)

2010
werkelijk

2010
begroot

2009
werkelijk

3.953
0
240
377
3.135
920
-/- 154
0
100
148
2.121

3.800
900
220
300
1.050
0
300
0
0
250
500

3.792
920
220
458
1.853
0
204
500
100
310
739

7.705

6.270

7.243

761
506
583
2.497
345
300
2.177
60
200
390
0
0
333
24
486
56
628
50

820
300
500
2.800
300
0
1.550
150
50
400
100
50
200
50
250
150
150
0

760
294
3.050
2.613
284
-/- 3.000
3.887
989
0
661
98
0
668
0
498
113
860
0

7.219

6.270

7.888

486

0

-/- 645

BATEN
Bijdrage leden/donateurs
Subsidies
Advertenties
Overige baten
Werkgroepen
Cursussen
Natuurpaden
Scholen
Vogels
Wandelingen
De Wulp
Totaal B A T E N
LASTEN
Afdracht IVN Nederland
Bestuurskosten
Bijeenkomsten
NatuurNabij
Overige lasten
Reserveringen
Werkgroepen
Communicatie
Cursussen
Excursies
Natuur- en milieubeleid
Planten
Scholen
Vlinders
Vogels
Wandelingen
De Wulp
Projecten
Totaal L A S T E N
RESULTAAT
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Balans per 31 december

2010

2009

853

127
704
831

14.770

13.276
450
13.726

15.623

14.557

13.211
1.067

12.725
787

1.045
300
1.345

1.045
0
1.045

15.623

14.557

(alle bedragen in €)
ACTIVA

Vorderingen
Contributies/donaties
Overige vorderingen
Totaal Vorderingen
Liquide middelen
Spaarrekeningen
Bankrekeningen
Totaal Liquide middelen

235
618

12.845
1.925

Totaal A C T I V A

PASSIVA
Eigen vermogen
Per 1 januari 2010
Resultaat 2010
Eigen vermogen 31 december
Crediteuren
Reserveringen
Cursussen
Overige reserveringen
Totaal Reserveringen
Totaal P A S S I V A

12.725
486

Voorstel decharge penningmeester van de Kascommissie
De kascommissie heeft het in deze uitgave van NatuurNabij opgenomen Financieel
Verslag 2010 en de achterliggende administratie over 2010 gecontroleerd.
Op grond van onze controles hebben wij geconcludeerd dat het in deze uitgave van
NatuurNabij opgenomen Financieel Verslag 2010 een getrouw beeld geeft van de
grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2010 volgens de
Balans en van het resultaat over 2010 volgens de Staat van Baten en Lasten over
2010. Daarnaast zijn wij van oordeel dat de achterliggende administratie over 2010
voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
Wij stellen de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor om de penningmeester
decharge te verlenen over het verslagjaar 2010.
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De kascommissie heeft van de penningmeester begrepen dat over de bankrekening
van werkgroep „De Wulp‟ in 2011 een bespreking gepland wordt, met het doel deze
onder het beheer van de penningmeester van IVN Eemland te brengen. De
kascommissie benadrukt het belang hiervan.
Soest, 3 maart 2011, de Kascommissie, Jan ter Poorten en Rob Tiepel.
Voorstel tarief 2012 van contributies en donaties
Het bestuur stelt een stijging van het contributietarief van vier euro voor. Dit tarief
is de afgelopen twee jaar ongewijzigd gebleven. Het tarief voor donateurs stijgt met
twee euro. Voor donateurs is dit de eerste stijging sinds 2007. De verhogingen zijn
nodig om de inflatie te compenseren en om de stijgende kosten van nieuwe
activiteiten, zoals cursussen op het gebied van communicatie en het schrijven van
artikelen (voor nieuwsbrieven, NatuurNabij en website) en voor de uitgave van een
boek over natuur en milieu in Eemland voor natuurgidsen en actieve leden.
Het bestuur vraagt de ALV akkoord op de contributie- en donatietarieven 2012
Tarieven (in €‟s)
Actieve leden
Gezinsleden
Donateurs
Korting autom. incasso

2012
19,00
5,00
14,00
1,00

2011
15,00
5,00
12,00
1,00

2010
15,00
5,00
12,00
1,00

2009
13,50
4,75
12,00
1,00

2008
13,50
4,75
12,00
1,00

Begroting 2011
Op de volgende pagina treft u de begroting voor 2011 aan. Het aantal leden en
donateurs is gestegen. Daarom wordt een lichte stijging van opbrengsten uit
contributies en donaties verwacht bij gelijkblijvende tarieven. Eind 2010 hebben drie
adverteerders opgezegd. Het bestuur werft nieuwe adverteerders, maar heeft
daarom de advertentieopbrengsten 2011 voorzichtig begroot.
Werkgroep De Wulp verwacht in 2011 voor de laatste keer een bijdrage van
agrariërs van ongeveer € 1.200. Dit betreft de bijdrage over 2010. Door gewijzigde
financiering van activiteiten zijn vanaf 2011 geen nieuwe opbrengsten te verwachten.
Het bestuur stimuleert werkgroepen bijeenkomsten te organiseren met het doel de
onderlinge communicatie en uitwisseling van kennis te bevorderen. Het bestuur
stelt in de begroting per werkgroep een budget hiervoor beschikbaar. Hiervan wordt
tot nu toe wisselend gebruik gemaakt.
De werkgroep Cursussen bereidt zich in 2011 voor op de nieuwe natuurgidsencursus. In de begroting van deze werkgroep is met deze voorbereiding rekening
gehouden. Onder overige lasten is € 1.000 opgenomen voor door het bestuur te
starten nieuw beleid. Het bestuur wil actieve leden ondersteunen met cursussen op
het gebied van het schrijven van artikelen voor de NatuurNabij, nieuwsbrieven en
website en met het starten van het gezamenlijk schrijven van een boek over natuur
en milieu in de regio Eemland. Het bestuur wil dit nieuwe beleid deels via subsidies
financieren.
Onder Projecten zijn de opbrengsten en kosten voor IVN Eemland van project „Van
Wolfsdreuvik tot waterkant‟ verwerkt. De opbrengsten en kosten betreffen ongeveer
€ 2.500, overeenkomend met de door IVN Eemland van IVN Nederland verkregen
prijs voor dit project.
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Begroting 2011 (in €‟s)

2011
begroot

2010
werkelijk

2010
begroot

4.000
750
60
150
2.240
400
240
0
100
300
1.200
2.500

3.953
0
240
377
3.135
920
-/- 154
0
100
148
2.121
0

3.800
900
220
300
1.050
0
300
0
0
250
500
0

9.700

7.705

6.270

850
600
1.000
2.550
1.000
0
3.475
200
400
400
75
150
200
350
300
400
400
600
2.450

761
506
583
2.497
345
300
2.177
60
200
390
0
0
0
333
24
486
56
628
50

820
300
500
2.800
300
0
1.550
150
50
400
100
0
50
200
50
250
150
150
0

11.925

7.219

6.270

-/- 2.225

486

0

BATEN
Bijdrage van leden/donateurs
Subsidies
Advertenties
Overige baten
Werkgroepen
Cursussen
Natuurpaden
Scholen
Vogels
Wandelingen
De Wulp
Projecten
Totaal B A T E N
LASTEN
Afdracht IVN Nederland
Bestuurskosten
Bijeenkomsten
NatuurNabij
Overige lasten
Reserveringen
Werkgroepen
Communicatie
Cursussen
Excursies
Natuur- en milieubeleid
Natuurpaden
Planten
Scholen
Vlinders
Vogels
Wandelingen
De Wulp
Projecten
Totaal L A S T E N
RESULTAAT
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Bestuur en Coördinatoren Werkgroepen
Voorzitter
Tony Gaillard
06 12686183
voorzitter@ivn-eemland.nl

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

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

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

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

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