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Van het bestuur
wijzen op de eventuele negatieve gevolgen van dit beleid voor natuur en
milieu. Educatie betreft dus niet alleen
het overbrengen van kennis aan belangstellende inwoners van Eemland,
maar ook aan gemeente, politieke partijen en actievoerders.

In plaats van de gebruikelijke receptie
hebben we dit jaar wandeling georganiseerd in de Lange Duinen. Dit kwam
voort uit de activiteiten van de werkgroep Natuurpaden die het natuurpad
in dit gebied net grondig had nagelopen en de routebeschrijving had aangepast in een prachtig nieuw boekje.
Een ochtendwandeling door de duinen
is eigenlijk altijd een belevenis, ook al
is het winter en een beetje guur, en is
de route bekend. Net zo als elk jaar zat
een groep ransuilen in de berken aan de
zuidwest zijde van de duinen. Ook
vonden we verschillende trilzwammen
die door de vorst prachtig oranje kleurden. De wandeling bleek een groot
succes. Er liepen zo’n 50 tot 60 leden,
donateurs en introducés mee. Dat is
ongeveer evenveel als bij de receptie
vorig jaar met dominee Gremdaat.
Blijkbaar geeft men de voorkeur aan
buiten wandelen boven binnen borrelen. Na de wandeling was de stevige
lunch met warme soep in StayOk zeer
welkom.

Dit betekent dat we wel betrokken zijn
geweest bij het opstellen van een oproep om bij de gemeenteverkiezingen
“groen” te stemmen en die oproep ook
hebben ondertekend, maar dat we niet
hebben meegedaan met de actie die
hierop volgde, georganiseerd door Van
der Berg (sorry, Jaap).
Hans Kampf die het IVN vertegenwoordigde bij het opstellen van de
oproep, heeft een aantal speerpunten
opgesteld die aan alle politieke partijen
te Soest zullen worden overhandigd. In
het kort zijn dit: 1) Versterking EHS,
2) Bescherming Engen, en 3) Beheer
bos en duin.
Sommige leden vinden misschien dat
het schrijven van een oproep eigenlijk
al teveel is. Ik onderken dat gevoel.
Vroeger dacht ik ook zo. Maar de tijden zijn veranderd. Er dreigen in Eemland allerlei aanslagen op natuur en
cultureel erfgoed, met als grootste
dreiging de aanleg van een rondweg
van A1 naar A27 dwars door kostbare
natuur.
Tony Gaillard

Voorafgaand aan de lunch noemde ik
al dat de afdeling gedwongen is zijn
mening te geven over het natuur- en
milieubeleid van de gemeenten in
Eemland (Soest, Baarn en Eemnes).
Daarbij zijn we van mening dat wij
geen politiek standpunt moeten innemen en moeten afzien van elke vorm
van actievoeren. Maar we moeten wel
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EXCURSIES!

Er zijn twee excursies georganiseerd:
het GROENE HART op 8 mei 2010
en
het NAARDERMEER op 12 juni 2010 (per fluisterboot)

Zie pagina 4, 5 en 6!!
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foto: Marlies Bouten
UITNODIGING voor een VAAREXCURSIE naar het NAARDERMEER
Zaterdag 12 juni 2010
Een paar jaar geleden is na een klein onderzoekje in de NatuurNabij gebleken
dat het Naardermeer een grote favoriet is bij u, leden en donateurs van IVNEemland.
Niet verwonderlijk, het blijft immers een mooi stukje natuur tussen Amsterdam
en het Gooi in. Je kan er omheen lopen of je kan je door het gebied laten vervoeren in een fluisterboot van Natuurmonumenten.
In 1904 wilde Amsterdam het meer volstorten met afval, maar doordat Jac. P.
Thijsse, E. Heimans en P. van Tienhoven zich daartegen verzetten en in 1905
de stichting Natuurmonumenten oprichtten, kon het Naardermeer in 1906 aangekocht worden, als eerste natuurgebied in een inmiddels lange reeks aankopen
van Natuurmonumenten en bleef het behouden.
Zie voor meer informatie op: www.naardermeer.nl
Nu is het dan weer zover, op zaterdagmorgen 12 juni 2010 gaan we er varen,
en natuurlijk staat een bezoek aan de Aalscholverkolonie ook op het programma. De totale duur van de excursie is ongeveer 2 ½ uur.
Er kunnen maximaal 30 personen mee, leden en donateurs gaan voor.
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Tegenwoordig wordt er gestart vanaf boerderij Stadzigt te Naarden een nieuwe
aanwinst van Natuurmonumenten aan de rand van het Naardermeer gebied.
Deze excursie is ook zeer geschikt voor mensen die niet zo goed ter been zijn,
vanaf de boot zullen we het gebied verder verkennen. Waarschijnlijk wandelen
we alleen even vanaf de boot naar de vogelobservatiehut bij het broedgebied
van de Aalscholvers.
Vanaf het moment dat deze NatuurNabij bij u op de mat ligt kan er, ook via
e-mail ingeschreven worden.
Startpunt is ook deze keer weer bij de Oude Kerk in Soest,
Waarschijnlijk vertrek om 8.15/8.30 uur.
Mensen die zich aanmelden krijgen hierover nog bericht.
Inschrijving:
Versturen naar: Corry Heus
Korte Ossendam 57
3768CS Soest
Of mail: excursies@ivn-eemland.nl
Graag bij de inschrijving vermelden:
− Naam; Adres; Telefoonnummer of 06 nummer;
− E-mail-adres (indien per post verstuurd)
− Met hoeveel personen
− Auto nee/ja
− Extra passagiers? Zo ja hoeveel
Praktische zaken:
Carpooling: €5 p.p. Bij instappen te betalen aan de chauffeur
Verrekijker - fototoestel - voldoende drinken - anti-muggenspul
en voldoende (regen)kleding mee.
Op het water kan het weer snel veranderen en het is er soms net wat frisser.
We beginnen om 9.00 uur op boerderij Stadzigt met koffie en thee.
Om 9.30 uur gaan we varen.

Namens de werkgroep,
Corry Heus
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UITNODIGING
Excursie naar het Groene Hart op 8 mei 2010
Komen we na de wandeling terug op
de boerderij dan kun je ervoor kiezen
om op het terras of in het theehuisje
nog even wat te drinken en/of te eten
(op eigen kosten).
De mensen die hier werken zijn cliënten van Abrona, (een stichting voor
mensen met een verstandelijke beperking). Ze zijn zeer enthousiast en gemotiveerd, leuk om te ervaren.
Kortom: planten, vogels, insecten, het
landschap, mensen, het komt vast allemaal op ons pad.

We starten de dag om 9.00 uur bij
Zorgboerderij De Haan van Abrona in
Benschop.
Op het terrein staat het bezoekerscentrum De Utrechtse Waarden, waar we
de ochtend beginnen met koffie en thee
op kosten van IVN-Eemland. Tussendoor kunnen we even rondkijken en
informatie over het gebied tot ons
nemen.
Een gids van de afdeling IVN Nieuwegein-IJsselstein neemt ons daarna mee
de Willeskop in, het wandelpad begint
direct achter de boerderij.

Praktisch:
Het terrein kan ongelijk of drassig zijn,
wandelschoenen aanbevolen.
Fototoestel en verrekijker niet vergeten, voldoende drinken mee.

Een LENTEWANDELING over kades, door de weilanden, soms over
hekken heen, en hopelijk begeleid door
de heerlijke geluiden van de weidevogels en zicht op vele watervogels en
hun jongen.
Omgeven door sloten, houtkades, moerasgebiedjes, weteringen, tevens zijn er
bloemrijke slootkanten waar veel insecten en vlinders te zien zijn.
Gele plomp, fluitenkruid, valeriaan, en
gele lis, bloeiend in een PUUR HOLLANDS LANDSCHAP.
Ooievaars tegenkomen zou hier zo
maar kunnen. Oudewater, nesten in de
omgeving en het Ooievaarsbuitenstation in Zegveld zijn hemelsbreed
niet zo ver weg.

Vertrek: 8.10 uur vanaf de parkeerplaats bij de Oude Kerk in Soest.
We carpoolen, geef even aan of je mee
wilt rijden, zelf met de auto komt en of
er passagiers kunnen meerijden.
Aanmelden bij:
cmjheus@hetnet.nl
of Werkgroep Excursies IVN-Eemland
Korte Ossendam 57, 3768CS Soest
- Met hoeveel personen kom je.
- Tel. Nr./event.06 nr.
- E-mailadres (bij aanmelding per
brief)
NB. Carpooling: €5.00 p.p. betalen bij
het instappen, aan de chauffeur.

Onderweg kunnen we een uitzichttoren
beklimmen, van waaruit je een mooi
zicht over de plassen hebt.

NatuurNabij
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Roofblei, een nieuwe vis in de Eempolder
Sinds jaren, zo vanaf de tachtiger jaren
wordt de roofblei (Aspius aspius) in
Nederland gesignaleerd. De roofblei is
afkomstig uit Oost Europa tot voorbij
het Aralmeer in Rusland en bij de
Hafkust (Oostzee).
Door het aanleggen van dammen, door
een te veel aan slip en door het verdwijnen van de paaiplaatsen is de roofblei langzaam onze kant op gekomen.
In eerste instantie kwamen ze voor in
de wateren die in verbinding staan met
onze grote rivieren, maar nu bevolken
ze bijna ons hele land.
De roofblei heeft een voorliefde voor
hard stromend water. Het is waarschijnlijk zo dat deze vissoort zich
aanpast aan de omstandigheden: ze zijn
nu ook in stilstaande en langzaam
stromende wateren te vinden.
De roofblei leeft als broed (jonge vis)
van algen en later van kleine insecten,

naar mate ze groter worden bestaat hun
voedsel voornamelijk uit vis.
In ons gebied waren er al meldingen
dat ze voorkwamen in het Valleikanaal
en de beken die daarop uitkomen.
Door de aangelegde vispassages is het
verspreidingsgebied groter geworden:
nu ook de Eempolder!
De roofblei paait op een kiezelbodem
met stromend water en daar hebben wij
in de Eempolder een paar plekjes voor!
Een roofblei is een mooie zilverkleurige vis met een grote bek. Hij kan wel
tot één meter groot worden!!
Hoe de toekomst eruit gaat zien weten
de geleerden nog niet precies. Wel is
het zo dat deze vissen dezelfde prooivissen eten als baars, snoekbaars en
snoek, dus of er soorten verdrongen
gaan worden??
Andre Miegies
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Aalscholver met bijzondere buit in de tuin
Afgelopen winter heb ik diverse malen
groepen aalscholvers in het besneeuwde weiland vlakbij de bebouwde kom
van Eemnes zien zitten. Maar heel
dichtbij de huizen kwam eind september een aalscholver met een bijzondere
buit.
Toen ik op een middag thuiskwam was
er enige paniek bij mij in de straat, in
de noordbuurt van Eemnes. In de tuin
van een van de buren bleek namelijk
een aalscholver te zijn neergestreken.
Onze tuinen zijn niet zo groot (6x8m)
en deze tuin had aan 2 zijden een heg
van 2 meter hoog en een carport met
afgesloten deur. De aalscholver zat dus
helemaal ingesloten en had lang niet
genoeg ruimte voor een aanloopje om
op te kunnen stijgen. Hij bleek al diverse gevaarlijke pogingen te hebben
gedaan om weg te komen. De bewoners van het huis waren niet thuis en
men wilde net de dierenambulance
bellen. Ik had de sleutel van carport en
huis en voorzichtig keek ik even later
door de geopende carportdeur. De
aalscholver had wat te eten bij zich,
iets wits. Blijkbaar was hij geland om
op een rustig plekje zijn buit op te
eten. Een aalscholver is best groot,
maar het lukte me uiteindelijk om het
dier naar de openstaande deur van de
carport te jagen.. Het was een prachtig
gezicht zoals de grote zwarte vogel
door het tuintje en de carport waggelde, vervolgens op straat los van de
grond kwam en met moeite net vol-

doende hoogte kon maken om over de
bomen aan de overkant weg te vliegen.
Gelukkig kwam er niet net een auto
langs.
Nu klagen vriendinnen regelmatig over
reigers die de vis uit hun tuinvijver
jatten. En vissers klagen over aalscholvers die hun vangst zouden bederven.
Maar zo asociaal was deze aalscholver
niet. Onze aalscholver had zijn eigen
vis meegenomen. En het was niet eens
een vis uit een poldersloot of uit de
Eem. Ik vond nog wat restjes in de tuin
en deze aalscholver bleek een (ongepaneerd) lekkerbekje te hebben gevangen! Netjes afgehaald bij de visboer?
Tekst en foto’s: Nelleke Bary
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Geboorte van de lente
Als je 's morgens vroeg door het bos
wandelt en je ziet de laatste restjes
sneeuw wegsmelten.
Als je neus niet meer tintelt van de kou
en het bos geurt weer heerlijk vochtig
en vol spannende geurtjes.
Dan begint het hartje van een vlinderaar
spontaan sneller te kloppen.
Gehaast loop je naar je favoriete hoekje
in het bos.
Daar waar de eiken in alle rust staan te
genieten met hun bladeren als een dikke
deken op de grond.
Daar waar de grond zachtjes veert als je
er overheen loopt.
Voorzichtig speur je in het rond en
behoedzaam let je bij elke stap op waar
je je voeten neer zet. Ineens zie je waar

je voor gekomen bent en je hartje
maakt een vreugdesprongetje.
Een kleine vlinder met zijn nog naakte
lijfje wurmt zich tussen de dikke bladerenlaag vandaan. De veilige warmte
van zijn coconnetje ver achter zich
latend en het grote avontuur tegemoet.
Zijn vleugeltjes zijn nog als een puzzelpakketje op zijn rug gevouwen en
zien er uit als kleine stompjes. Met
veel geduld begint het kleine mannetje
zijn vleugeltjes open te vouwen en op
te pompen.
Deze enorme krachtinspanning is
nodig om groot en sterk te worden en
niemand kan hem daarbij helpen. Als
de vleugeltjes opengevouwen zijn,
hangen ze er eerst nog wat verkreukeld en verfomfaaid bij. Alsof het een
mismaakt vlindertje is. Maar met nog
wat pompende bewegingen van de
vleugels zie je hem steeds sterker
worden en verdwijnen ook de laatste
kreukeltjes uit zijn vleugels.
Trots op deze prestatie toont de kleine
voorjaarsspanner zijn prachtige tekening om dan vrolijk tussen de bomen
door weg te dartelen. Op zoek naar
zijn vleugelloze vrouwtje dat ergens
op hem wacht voor een romantische
ontmoeting in de schemer.
De lente is geboren!
Tekst en foto Hetty Edrees
Wilt u deze wondertjes in de natuur van dichtbij
meemaken, ga dan eens mee met een activiteit
van de IVN Eemland Vlinderwerkgroep.

NatuurNabij
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Zingen
Muziek en sfeer zijn twee wielen aan
dezelfde fiets. Bij een bepaald landschap hoort een bepaalde sfeer, een
beeld. En dat kan prima worden uitgedrukt met behulp van muziek.
Een wandeling door een gebied vol
molens en water laat zich in mijn hoofd
passend begeleiden door klassieke
muziek. Vivaldi bijvoorbeeld of Bach.
Bij een tocht langs een stormachtige
kust hoort wat heftiger muziek: een
symfonie van Beethoven of Mahler.
Maar een avondwandeling door een
dorp of stad leent zich voor pop.
Anouk of Michael Jackson om maar
eens wat te noemen. Country and western past meer bij auto- of paardrijden
maar is voor een wandeling over zandverstuivingen een goed alternatief. De
muziekbeelden zijn zo sterk dat ik geen
Ipod of MP-3 nodig heb.
Maar het blijft niet alleen bij passief
horen. Als het weer lekker is, de omgeving inspirerend of de stemming
prettig dan is het leuk om een deuntje
te zingen of te fluiten. Mensen doen
dat te weinig vind ik. Waarschijnlijk is
door een veelheid aan kunstmatige
muziek de behoefte aan zelf zingen
verminderd.
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Gelukkig fluiten de vogels wel onverdroten door. In onze tuin in Soest leefde een merel - Pavarotti noemden we
hem - die tien jaar lang tijdens de lente
en zomer voor gratis muziek zorgde.
Hierbij is me opgevallen dat hij tijdens
zijn eerste jaren ons familiewijsje in
zijn lied heeft ingepast. Hij vond het
kennelijk aardig klinken want al die
jaren door heeft hij het als vast element
in zijn lied aangehouden. Voorzien van
allerlei improvisaties. Nu we verhuisd
zijn ben ik weer een relatie aangegaan
met een nieuwe merelman. Zijn naam
is Zwijger en verrek …ook hij doet
pogingen om het wijsje in zijn lied in
te metselen.
Ook spreeuwen zijn ware kunstenaars
in het pikken van andermans geluiden
voor eigen gebruik. Zo hoorde ik in het
spreeuwenlied de roep van een scholekster. De roep van een heggenmus
daarentegen heeft iets weg van het
piepen van een fietspomp.
Vogelzang heeft allerlei verrassingen
in petto. Zeker nu het lente is. Daarom
blijf ik zingen en fluiten om daarmee
mezelf en wie weet de vogels te inspireren.
George Knottnerus
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De eerste bosuilenexcursie in Soest.
11 december 2009
Voorafgaand aan de eerste bosuilenexcursie in Soest werd er voorgewandeld.
In de bossen achter de atletiekbaan in
Soest waren natuurlijk allang bosuilen
gespot en er waren ook uilenkasten “te
huur” aangeboden om de zoekende
uilen onderdak te bieden. Dat ze daar
graag op in gingen was ook al duidelijk
in de observatie tochten die in de
maanden ervoor gehouden waren.
Juist in de tijd dat de bosuilen op zoek
gaan naar een partner werd de excursie
geplant.
Vol verwachting werd er dan ook een
voorwandeling gehouden in een donker

NatuurNabij

geheimzinnig bos, in de stromende regen. Het resultaat? Geen bosuil liet
zich horen, laat staan zien! Dat beloofde niet veel goeds.
Op de avond van de excursie werden
de 30 belangstellenden ontvangen door
de uilenwerkgroep en ter introductie
vertelde Marcel het een en ander over
de bosuil. Zijn enthousiaste verhaal
deed de aanwezigen trappelen om op
stap te gaan. Helaas moest hij ook
vertellen dat de voorwandeling niks
had op geleverd, dus vol spanning
gingen we op deze koude winteravond
een modderig bos in. Op de plaatsen
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waar je de bosuilen kon verwachten, in
de oude beukenlaan, hoorden we niks!
Alleen ganzen die overvlogen. Marcel
greep de gelegenheid aan om wat te
vertellen over de gewoontes van de
bosuilen en we gingen vol goede moed
verder. In het schijnsel van meegenomen zaklampen probeerden we de
grootste plassen te ontwijken, je moet
er wat voor over hebben. Marcel blies
regelmatig op zijn “uilenfluitje”, Jaap
imiteerde de roep met zijn handen en
mond, maar noch meneer noch mevrouw uil liet zich horen. Mocht u nu
denken dat het een saaie bedoening
was daar in het bos dan heeft u het mis.
We kregen onderweg toch veel informatie en leerden de bosuil een beetje
kennen in zijn eigen omgeving. Glibberend en glijdend door de modder
vervolgden we onze weg. En de volharding werd beloond! Voorzichtig
reageerde een bosuil op de roep, welke
indringer vertoonde zich daar in zijn
territorium? Aangemoedigd door deze
reactie gingen we door. Steeds vaker
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klonk die prachtige roep door het bos,
wel van drie kanten kwam reactie! Ook
mevrouw bosuil waagde te reageren..
We stonden op een gegeven moment
onder een uilenkast, waar Marcel en
Jaap vertelden dat ze daar op hun observatierondes een uil hadden gezien.
Maar deze uil vertrouwde toch meer op
eigen inzicht en had in plaats van het
gespreide bedje gekozen voor een holte
in een boom op twee meter afstand!
Prachtig.
We zagen deze avond geen uilen. We
hoorden ze wel en dat geluid is zo
prachtig, zo onheilspellend in de donkere nacht. Daar doe je het voor, daar
loop je graag voor door een modderig
bos, met verkleumde handen en voeten.
Dat geluid vergeet je nooit weer.
Weer aangekomen bij de atletiekbaan
kregen we warme chocolademelk en
konden we constateren dat het een
geslaagde excursie was geweest! Volgend jaar weer?
Milly van Foeken
fotos: Peter van der Wijst

NatuurNabij..

Een impressie van het winteruitje van de scholenwerkgroep
Menig lezer van NatuurNabij zal zich
afvragen of de scholenwerkgroep wel
eens iets anders doet dan uitjes organiseren. Niets is minder waar maar daar
kom ik straks nog op.
Vrijdag 22 januari is het weer zover.
Op De Kwekerij is het een en al bedrijvigheid: bijna de voltallige scholenwerkgroep gaat mee en staat te
trappelen om te vertrekken ! Alleen
Petra & Petra moeten helaas verstek
laten gaan. Zelden is de groep zo groot
als vandaag. Zelfs nu we niet de traditionele pannenkoek in het vooruitzicht
hebben.
Wim, trouw lid van de scholenwerkgroep, zal ons het land van zijn jeugd
laten zien. Niet Borneo zoals we eerst
dachten maar Bornia en het aangrenzende Heidestein.
We hebben geen Tomtom nodig want
(ook?) met Wims routebeschrijving rijden we toch wel verkeerd (wat niet
helemaal aan Wim lag) zodat we al
bijna weer terug in Soest zijn. Snel de
afrit af en de oprit op en je zit zo weer
op de goede weg. Conclusie: Wim had
de route goed beschreven afhankelijk
van hoe je hem interpreteert.
De route voerde ons naar een open plek
die vroeger uitermate geschikt was
voor een idyllische picknick. Nu al
langer in gebruik als hondenuitlaatplek
(wèg idylle).
Vlakbij ligt De Stuifheuvel, wereldberoemd in Zeist e.o. Overigens is dit
helemaal geen opgestoven zandheuvel
maar een overblijfsel van een werkverschaffingsproject uit de jaren’30 van de
vorige eeuw. Het is nauwelijks voor te
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stellen dat je ergens een vijver uitgraaft
en dan het zand in je kruiwagentje
meters ver weg moet transporteren tot
iets dat later een markant uitkijkpunt
voor de omgeving zal vormen. Dat zal
je trouwens weinig kunnen schelen
voor een extra gulden in de week.
Zelfs zonder kruiwagentje merk ik dat
mijn conditie (heuvel op) ook niet
meer is wat het geweest is. Dus stuiven
we met z’n allen de heuvel weer af
(wat aanzienlijk makkelijker gaat).
Verder tussen bomen door en over
kleine heuveltjes. Over heide met (niet
meer zo) jonge opslag, een gebied waar
Operatie Zandloper niet zou misstaan.
Overigens laat het Utrechts Landschap
de natuur hier zijn gang gaan wat betekent dat hier binnen een paar jaar een
dicht bos staat.
Wim heeft zich goed voorbereid en
weet overal wel wat van te vertellen.
De route voert ons langs een bevroren
vijver aan de voet van wat eens een
theehuisje was, werkelijk een plááátje:
bovenop een heuvel waar een tunnel (!)
doorheen loopt. Je kunt je nauwelijks
voorstellen dat hier ooit een spoorlijntje doorheen liep: eerst in gebruik om
afgegraven zand af te voeren en later
om de eigenaar van het landgoed naar
zijn theehuisje te brengen (ook een
manier om de spoorwegen te privatiseren). Het landhuis lag een eindje verderop en als landgoedeigenaar wil je
niet teveel moeite doen om rustig een
kopje thee te kunnen drinken.
De tijd vliegt als je lol hebt en langzamerhand moeten we weer terug naar de
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auto’s. Langs de schaapskooi waar al
drie lammetjes te bewonderen zijn,
langs de plek waar Wim altijd de plaatselijke Bromsnor wist te ontlopen,
langs..tja waar zijn we niet langs gekomen? Bijzonder dat in zo’n relatief
klein gebied zoveel te zien is. Echt een
aanrader dus !
Zoals gezegd sluiten we normaalgesproken af met een pannenkoek maar
dat bleek in Austerlitz niet mogelijk.
(De Jonckvrouw zou geen jonkvrouw
zijn als ze pannenkoeken serveerde).
Nee, restaurant De Jonckvrouw serveert nog stéviger kost zoals een
Twaalfuurtje dat met een gerust hart
Twaalfuur mag heten. Daar kan geen
pannenkoek tegen op! De pot schaft
nog veel meer lekkers dus de keus is
niet zo snel gemaakt. Maar behalve
eten bakkeleien we ook nog even over
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de datum van de komende vergadering.
Want zoals gezegd organiseren we niet
alleen uitjes maar doen we ook nog wat
nuttigs (wat niet wil zeggen dat uitjes
niet nuttig kunnen zijn). Voor het komend voorjaar staan het project Van
Luchtkasteel tot Dassenburcht en de
slootjeslessen weer op het programma.
Het is altijd een hele puzzel om het
rooster dicht te timmeren (en dat doen
we op onze halfjaarlijkse vergadering).
Dus als je er wat voor voelt om ons te
komen versterken?
Je bent van harte welkom ! Neem dan
eens contact op met Mary of Alma,
onze coördinatoren. Hun contactgegevens vind je elders in NatuurNabij.
Wie weet schrijf jij wel het stukje over
ons volgende uitje…
Judith Stoker
foto: Alma Dijkgraaf
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Sleedoornperikelen
Begin januari 2010 werd de Vlinderwerkgroep onaangenaam verrast door
het feit dat er grote bergen zand gestort
bleken te zijn in het leefgebied van de
zeldzame sleedoornpage in Soest.
Bij navraag bleek dat de gemeente
Soest een vergunning had afgegeven
aan een bouwlokatie nabij het sleedoornpage-gebied voor het storten en
opslaan van bouwzand tot eind 2010…

Toen we de gemeente erop wezen dat
het gestorte zand een probleem zou
gaan opleveren voor de populatie sleedoornpages ter plekke omdat de nectarplanten eronder bedolven lagen,
heeft de gemeente contact opgenomen
met de uitvoerder van de bouw. Besloten werd de geplaatste hekken en het
gestorte zand te verplaatsen zodat er
weer een aanzienlijke strook van het
gebied vrij is komen te liggen.

De jaarlijkse inventarisatie van de eitjes van de sleedoornpage vindt in
etappes plaats. Op 16 januari jl. hebben
we in samenwerking met de Vlinderstichting een telling gehouden: we
kwamen uit op een totaal van 16 eitjes.
Een teleurstellend resultaat vergeleken

met de voorgaande jaren toen er 40 (in
2009) en 50 (in 2008) eitjes aangetroffen werden.
Op 10 februari jl. werd er bij de snoei
van de oude sleedoornstruiken nog één
eitje aangetroffen. Dit eitje hebben we
gelukkig nog kunnen redden van het
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snoeiafval. Helaas heeft een flinke
sneeuwbui die dag verdere inventarisatie in het gebied verhinderd. Zodra
het weer het toelaat zal de Vlinderwerkgroep nog de laatste hoek van het
gebied inventariseren, waar eerder de
hekken rond de gestorte grond de
doorgang belemmerd hadden. Maar
gezien de tussenstand van slechts 17
sleedoornpage-eitjes lijkt het er toch op
dat we dit jaar genoegen moeten nemen met een minder groot aantal eitjes
dan de voorgaande jaren.
In overleg met de gemeente is er een
plan opgesteld om het gebied te optimaliseren voor de sleedoornpage.
Oude sleedoornstruiken werden reeds
teruggesnoeid evenals de aanwezige
braamstruiken. Jonge sleedoornstrui-
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ken zullen herplant worden en er zal
ook extra aangeplant worden om de
gaten in de bestaande haag op te vullen
tot een mooi vol sleedoornstruweel.
Op dit moment is er bij de gemeente
nog vertrouwen in de kwaliteit van de
aanwezige nectarplanten (guldenroede,
kleine bereklauw) die bedolven lagen
onder de bergen grond. We wachten
rustig af hoe de planten in april boven
de grond komen. Als er toch teveel
schade is ontstaan, zal de gemeente
nieuwe nectarplanten plaatsen.
We hopen met deze inspanningen het
gebied weer op tijd klaar te hebben
voor het nieuwe vlinderseizoen.
Hetty Edrees
fotos: Marlies Bouten
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IVN-conferentie ‘Jongeren, natuur en mobiele telefoons:
Hoe bereiken we jongeren?’
Zaterdag 23 januari 2010:
Een verslag
In de Mens en Natuur van winter 2009
zat een uitnodiging voor bovenstaande
conferentie. Mijn interesse was gewekt. Als lid van de scholenwerkgroep
met een jeugdwelzijnswerk-opleiding
en als moeder van 2 puberzonen met
mobiele telefoons en hyve-accounts
mocht ik dit niet missen!
De conferentie vond plaats in de Beukenhof te Biezenmortel. Vanaf station
Den Bosch werden vele enthousiaste
conferentiegangers per pendelbus vervoerd naar deze locatie..
Om 10.00 uur begon een algemene
inleiding onder leiding van Movisie:
(Movisie werkt voor en met overheden,
burgerinitiatieven, vrijwilligers- en
professionele organisaties met als doel
de participatie en de zelfredzaamheid
van burgers te bevorderen.)
• Wie zijn de jongeren? Wil je jongeren bereiken of wil je de organisatie verjongen? Met andere woorden: Welke doelgroep heb je voor
ogen?
• Wie kan je erbij betrekken?
80 % van de jongeren is niet actief
15 % van de jongeren, moet je vragen en dan willen ze betrokken
zijn. 5% van de jongeren is uit
zichzelf actief en betrokken;
• Jongeren delen hun belevenissen
met elkaar via hyves, telefoon e.d.;
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• Jongeren bepalen zelf wat ze doen
of bekijken en dat ook op het door
hun gekozen tijdstip;
• Jongeren zijn altijd druk!
Bovenstaande punten zorgen ervoor
dat wij, als we jongeren willen bereiken speciale strategieën moeten ontwikkelen. Wil het IVN jongeren bereiken dan moeten we ‘interessant’ zijn.
Na deze algemene inleiding volgden de
workshopronden. Iedereen had vooraf
voor twee van de vijf workshops kunnen kiezen:
• Facebook of Hyves? Deze workshop was een uitwerking van het
ochtendgedeelte: Hoe nemen jongeren waar? Wat horen en zien ze?
Wat moeten we doen om bij de jongeren ‘in beeld’ te komen en hoe
houden we ze ‘vast’.
• Maatschappelijke stages: Wat zijn
de mogelijkheden en wat hebben we
eraan. Welke kennis heb je nodig
over het omgaan met en het begeleiden van jongeren
• WoesteLand: Wat is Woesteland?
Wat doen ze? Hoe maken ze natuuren milieueducatie aantrekkelijk
voor jongeren?
• Inzet in Kinderactiviteiten:
Welke rol kunnen jongeren spelen
bij het opzetten van kinderactiviteiten en hoe kunnen ze die (mede)
begeleiden.
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• Succesvolle jeugdgroepen in de
aanbieding: De sprekers vertellen
welke activiteiten zij met jongeren
ondernemen: wat zijn de succesfactoren en waar liggen de valkuilen.
Ook zullen jeugdleden zelf vertellen wat hen zo boeit aan de jeugdgroep.
Allereerst deed ik de laatstgenoemde
workshop: Succesvolle jeugdgroepen
in de aanbieding.
IVN-afdeling Haaksbergen had een
nieuw, nog niet beproefd, concept
uitgedacht. Hierbij waren ze uitgegaan
van het scouting principe: het behalen
van insignes bij bepaalde kennis en/of
vaardigheden. Door middel van het
behalen van ‘certificaten’ kon je via:
jonge natuurverkenner, de jonge natuuronderzoeker, de jonge natuurwachter, opklimmen naar de jonge natuurgids. Zoals al gezegd draaide dit programma (nog) niet.
Deze workshop voldeed niet aan de
verwachtingen van de deelnemers.
Jammer want er zaten wel mensen uit
andere afdelingen met succesverhalen!
(IVN Asten-Someren en IVN Veenendaal/Rhenen.)
Na een prima verzorgde lunch begon
de tweede workshopronde.
Voor mij: Facebook of Hyves? Deze
workshop borduurde verder op de algemene inleiding van de ochtend. Jongeren communiceren veel via nieuwe
media: Overal en altijd. Jongeren zoeken naar feiten, toekomstige activiteiten en ‘fun’. Jongeren delen hun ervaringen met elkaar, vrienden en familie.
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Als je jongeren wilt betrekken bij IVN,
welke stappen dien je dan te zetten:
1. Analyse: Wie ben je zelf?
2. Wat is je doelgroep
3. Imago/ Identiteit
Imago: het beeld dat jongeren hebben van de organisatie, in dit geval
het IVN.
Identiteit: het beeld van IVN zoals
dat intern wordt beleefd en uitgedragen.
Welk beeld hebben jongeren van
vrijwilligers werk in de natuur?
4. Wat maakt jouw organisatie uniek
ten opzichte van de concurrenten?
5. Wat zijn de behoeften van jongeren? (Heb je als organisatie een ‘beleving’ te bieden?)
6. Uiteindelijk ontwikkel je een ideale
marketingmix waar jongeren op af
komen.
De conclusies van de dag waren:
o Het imago van IVN is misschien
wat stoffig.
o Er zou een landelijk platform moeten komen.
o Natuurouder training zou aangepast
moeten worden aan de eisen van de
tijd.
o Professionaliseren:
misschien moeten vrijwilligers wel
een vergoeding krijgen?
o IVN-afdelingen moeten expertise
delen.
o Veel meer samenwerken
o Website moet interactiever.
Hoewel de inhoud van de workshops
mij een beetje tegenviel was het een
zeer inspirerende dag. Want niet alleen
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IVN-Eemland telt veel enthousiaste
mensen. Landelijk zijn er nog veel
meer! We hebben met elkaar zoveel
ervaring. Het is eigenlijk jammer dat
die (nog) zo weinig wordt uitgewisseld. Wanneer het IVN zich meer gaat
richten op jongeren door bijvoorbeeld
een IVN-hyves te maken, aantrekkelijke (korte) activiteiten aan te bieden en
die bijvoorbeeld met een feest af te
sluiten dan ligt er een mooie toekomst
in het verschiet!
De jongeren van WoesteLand, onder-

deel van IVN, participeerden in de
organisatie van de dag en dat gaf de
conferentie wel iets sprankelends.
Ook de nieuwe directeur van IVN,
Jelle de Jong, had een gloedvol betoog
aan het eind van de conferentie.
Op www.mijnivn.nl staat meer inhoudelijke informatie over deze dag!
En een leuke eyeopener tot besluit:
Als je iets voor jongeren organiseert,
dan moet je het klooien inbouwen!
Tanneke Voorintholt

Zoogdieratlas
De Zoogdiervereniging wil de leden van de groene verenigingen betrekken
bij het project Zoogdieratlas Utrecht. Het doel daarvan is meer te weten te
komen over de verspreiding van zoogdieren, door in drie jaar tijd zo veel
mogelijk waarnemingen van in het wild levende zoogdieren te verzamelen.
Het gaat om zowel oude waarnemingen (terug tot 1988) als nieuwe waarnemingen. Met de binnengekomen informatie wordt vastgesteld welke gebieden belangrijk zijn voor zoogdieren
en welke routes ze gebruiken om van
hun slaap- of kraamplaatsen bij hun
voedselgebieden te komen. Zo kan
worden bepaald waar bijvoorbeeld dassentunnels moeten worden aangelegd.
Het project Zoogdieratlas Utrecht is
een initiatief van de Zoogdiervereniging en wordt uitgevoerd in samenwerking met Het Utrechts Landschap,
de provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Dassenwerkgroep
Leersum-Amerongen en de Vleermuiswerkgroep Utrecht.
Het project is onderdeel van het lande.
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lijke Zoogdieratlas.nl. Alle gegevens
worden samengebracht in een boek in
de serie Fauna van Nederland. Naast
verspreidingskaarten geeft het boek per
soort een beschrijving van de leefwijze
en leefgebied, veranderingen in de tijd
en beschermingsaspecten. Iedereen die
wel eens een zoogdier ziet of heeft
gezien kan meehelpen aan de zoogdieratlas. Het gaat niet alleen om zeldzame zoogdiersoorten. Ook waarnemingen van konijnen, mollen, eekhoorns
en huismuizen zijn welkom Nieuwe
waarnemingen kunnen worden opgegeven via waarneming.nl en telmee.nl .
Oude waarnemingen kunnen rechtstreeks naar Dennis Wansink van de
Zoogdiervereniging. Het adres is:
dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl

20

21

NatuurNabij..

Stichting Natuur- en Milieu Centrum Baarn
De Tuin is klaar
In het septembernummer van Natuur
Nabij meldde ik u al dat de voortuin
van De Groene Inval op de schop zou
gaan. Die klus is nu geklaard.
Het grasveld en de hoge uit de kluiten
gegroeide coniferen zijn verwijderd en
vervangen door jonge beplanting met
een diversiteit zodat de tuin het gehele
jaar een mooie en gezellige uitstraling
heeft. Waar eerder het gazon lag is nu
een groot terras te vinden. Op dit terras
staan grote tafels en banken die gebruikt kunnen worden tijdens de instructielessen voor de schooltuinen en
de NatuurTuin Baarn lessen. Ook is er
een grote overkapping geplaatst waaronder goed kan worden geschuild en
die tevens gebruikt kan worden als
expansiemogelijkheid van het binnengebeuren bij evenementen.
Begin maart wordt op de plek waar
vroeger de koude bak stond een
kweekkas geplaatst van 3 bij 6 meter.
Deze kas zullen we gebruiken voor het
Floraliaproject, om groenten en bloemen voor te trekken, om planten te
laten overwinteren en nog diverse
andere activiteiten.
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Nieuwe lessen NatuurTuin Baarn
Studenten van de Theo Thijssen academie in Utrecht hebben in opdracht
van De Groene Inval nieuwe lessen
ontwikkeld voor de NatuurTuin Baarn.
Wij hadden al de kabouterpaden in alle
seizoenen voor de kleuters en de lessen
voor midden- en bovenbouw voor de
lente en het najaar. Aan de hand van
een lesbrief volgden zij een route door
de tuin en moesten bij alle onderdelen
antwoorden worden gezocht.
Bij de nieuwe lessen is dat ook zo maar
naast het zoeken van de antwoorden
zijn er ook op alle onderdelen doeopdrachten uit te voeren. Op die manier worden de onderwerpen wat meer
belicht en zijn de leerlingen niet alleen
maar bezig met het opschrijven van de
antwoorden maar ook wat meer actief
met handen en zintuigen. De lessen
zullen maximaal anderhalf uur in beslag nemen.
De NatuurTuin is aan een renovatie
toe. In december is hier al mee begonnen. Geholpen door een aantal vrijwilligers worden alle vakken opgerooid,
vaste planten gescheurd en opnieuw
weer aangeplant.
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Weggevallen planten en plantensoorten
worden weer aangevuld.
Door de invallende winter zijn de
werkzaamheden tijdelijk gestaakt. Zodra de sneeuw weg is en de vorst uit de
grond zullen de werkzaamheden weer
worden hervat.
Het Groenplatform
Er zijn veel verenigingen en organisaties in Baarn die actief zijn op het gebied van natuur en milieu. In de meeste
gevallen hebben ze hun eigen activiteiten. Soms worden activiteiten gezamenlijk uitgevoerd. Denk bij dit laatste
bijvoorbeeld aan de “Groene straat” op
het cultureel festival.
Het bestuur van de Stichting Natuuren Milieu Centrum Baarn wil eens
kijken of en waar er raakvlakken zijn.
Mogelijk dat er activiteiten samen kun-
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nen worden opgezet. Nu De Groene
Inval is verbouwd zijn er meer mogelijkheden voor het organiseren van
diverse bijeenkomsten en activiteiten.
Om te inventariseren of daar genoeg
draagvlak voor is zijn alle groene organisaties uitgenodigd om mogelijk te
komen tot het opzetten van een Groenplatform.
Op 16 februari was de eerste bijeenkomst en de aanwezigen waren zeer
enthousiast. Er is inmiddels een vervolgbijeenkomst afgesproken in april.
Piet Korver
Medewerker natuur- en milieueducatie
NMC De Groene Inval
De Geerenweg 8, 3741 RS Baarn
035-5416013
info@degroeneinval.nl
www.degroeneinval.nl
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Centrum voor NME
de Kwekerij

Tentoonstelling Bos vol geheimen
Februari – april 2010
Voor kinderen van 4–7 jaar wordt het
weer genieten en valt er weer veel te
ontdekken in het, tot bos omgetoverde,
milieucentrum de Kwekerij.
De kinderen worden gevraagd om de
boswachter helpen met het beheren van
zijn bos, want de boswachter is ziek.
Natuurlijk komen ze onderweg ontzettend veel dieren tegen en beleven ze
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spannende avonturen.
Kom ook met uw (klein-, buurt-) kinderen langs tijdens de openingstijden
van het milieucentrum. De rest van het
Jaarprogramma is altijd te zien op
www.soest.nl/nmcsoest.
Ook de activiteiten die georganiseerd
worden door de scholenwerkgroep van
het IVN-Eemland, staan in dat jaarprogramma.
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Duurzaam Soest
Gratis losse compost ophalen
Achter het milieucentrum, Molenstraat
157 te Soest, kunt op 20 maart 2010
van 14-17 uur weer terecht om gratis
losse compost op te halen. Neem zelf
zakken of manden o.i.d. mee, waarin u
de losse compost kunt scheppen en
meenemen.
Eén middag per jaar wordt deze gratis
compostdag georganiseerd. De compost is gemaakt van het GFT-afval dat
in Soest bij uzelf wordt opgehaald.
Naast deze actie gratis compost organiseert het milieucentrum elk jaar een
cursus thuis composteren, maar die is
al geweest als deze natuur nabij verschijnt. U kunt zich natuurlijk op de
lijst laten zetten voor volgend jaar of
nu informatie inwinnen bij het milieucentrum
Fietscampagne met Belgerinkel
naar de winkel 2010
24 april tot en met 29 mei 2010
De campagne wordt in 2010 voor de
derde keer georganiseerd. Met de campagne worden fietsende inwoners van
Soest in het zonnetje gezet en nietfietsende inwoners uitgedaagd om wat
vaker, voor de korte ritjes en de kleine
boodschapjes in het dorp, de fiets te
pakken. Hoe meer volle spaarkaarten u
inlevert, hoe meer kans u maakt op één
van de prachtige prijzen, die de winkeliers dit jaar weer beschikbaar stellen.
Aan het einde van de campagne, dus na
12 juni, worden de prijzen verloot
onder de volle spaarkaarten. Hoofdprijs
is natuurlijk een gloednieuwe fiets.
Deze campagne sluit prima aan bij de
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landelijke campagne Heel Nederland
fietst! Er zijn veel redenen om wat
vaker de fiets te pakken en als je dat al
doet, ga daar dan vooral lekker mee
door.
TNO heeft recent een rapport uitgebracht, waarin de 10 argumenten om te
fietsen wetenschappelijk worden onderbouwd.
Die tien argumenten om te fietsen zijn:
- Fietsen verhoogt de fitheid
- Fietsen houdt je op gewicht
- Regelmatig fietsen geeft je een
lekker gevoel
- Fietsen vermindert de kans op ziek
zijn en door fietsen leef je langer
- Fietsen is gemakkelijk
- Meer fietsen betekent schonere
lucht in je omgeving
- Fietsen is stil
- Fietsen verbetert de bereikbaarheid
op korte afstand
- Fietsen is voordelig
- Meer fietsen betekent minder uitstoot van broeikasgassen
We hopen dat u ook mee fietst en mee
spaart tijdens de campagneperiode
Belgerinkel naar de winkel!
Meer informatie:
Natuur- en Milieucommunicatie Soest
Titia de Jong & Johan Simon, 035 6093202
milieucentrum@soest.nl
www.soest.nl/nmcsoest

Centrum voor NME De Kwekerij + landschappentuin Soest
Molenstraat 157, Soest
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag 13.00 – 16.30 uur
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Jong leven op Balans kinderboerderij de Veenweide!
Op maandag 8 maart is de stal van
Balans kinderboerderij de Veenweide
weer opengegaan voor publiek!!! De
kinderen kunnen eindelijk de jonge
dieren van de kinderboerderij komen
bewonderen!
In verband met de preventieve hygiëne
maatregelen Q-koorts is de stal gedurende de bevallingstijd van de geiten
dicht geweest voor publiek.
Onze kinderboerderij heeft de geiten in
januari laten inenten tegen Q-koorts. In
onze stal zijn geen tekenen van ziekte.
Noa de Nubische geit heeft op 25 januari een zwart geitenlam gekregen.
Dit lammetje probeerde net voor het
eerst te gaan staan toen de foto werd
gemaakt!
Later kreeg dit geitenlammetje nog een
bruin zusje.
Madelief is ons eerst geboren dwerggeiten lammetje.
Gelukkig konden de bezoekers toch
naar het jonge leven kijken op een
diapresentatie in onze koffiekamer
Wij zijn blij dat de winter plaats gaat
maken voor de lente!
De vogels hebben het deze winter
zwaar gehad. Veel vogels bezochten de
kinderboerderij om een graantje mee te
pikken bij de duiven of kippen. Wij
hebben de vogels met wat extra voer de
winter doorgeholpen. Er waren dan
ook weer vele mooie en bijzondere
vogels te zien.
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De kinderen mogen weer gratis een
rugzak lenen om naar de vogels op de
kinderboerderij te kijken. In de rugzak
zit een verrekijker, vogel zoekkaarten
en een vogelkwartet van de soorten die
wij allemaal op de kinderboerderij
hebben gezien!
Kom gerust eens langs!
Om 16:00 worden onze dieren gevoerd, dan mag je komen helpen.
Simone van Dongen
Medewerker NME
Stichting Balans Soest

Balans Kinderboerderij de Veenweide
Vedelaarpad 53
3766CM Soest, 035 – 6018136
Openingstijden
Werkdagen: 09:00 – 17:00 uur.
Zaterdags: van 12:00 – 16:00.
Vanaf mei 2010:ook op zondag van 12:00 –
16:00 uur .
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Soester schoolkinderen ontdekken
Landgoed Hove Beaulieu (Laag Hees).
Speurt u mee ?
Wellicht heeft u in de kranten iets gelezen over het project
“Van Luchtkasteel tot Dassenburcht”.
Leerlingen van basisscholen door het hele land
kunnen in het kader van dit project kennismaken
met een landgoed in hun eigen omgeving.
Doel hiervan is de aandacht van kinderen voor
landgoederen, zowel wat de natuur als de cultuur
betreft, op een avontuurlijke manier te stimuleren.
Hove Beaulieu in Laag Hees te Soest is één van de 63 landgoederen in Nederland,
dat deelneemt aan dit project. De eigenaar van Hove Beaulieu, de heer Meerts, kent iedere centimeter
van zijn terrein en is een enthousiaste verteller.
Na het succes van de jaren 2005 t/m 2009 stelt Hove Beaulieu ook voorjaar 2010
weer haar terrein open voor de kinderen van de Soester basisscholen.
Kinderen van 8 t/m 12 jaar gaan tijdens de buitenlessen o.a. ijverig op zoek
naar nesten en holen van spechten, hoornaars, woelmuizen en ringslangen ..
kijken naar kleine diertjes die wriemelen in de strooisellaag ..
luisteren naar de geluiden van het bos ..
vissen naar beestjes in de paddenpoel ..
eendjes tellen in de oude eendenkooi ..
kennismaken met het standbeeld dat
bij Hove Beaulieu hoort .. enz.
Kortom : een boeiende speurtocht over het landgoed !
Deze buitenlessen worden begeleid door de leerkrachten en door vrijwilligers. Wij zijn op zoek
naar die vrijwilligers. Naar mensen, die het
heerlijk vinden regelmatig in de natuur te
struinen en graag kijken naar alles wat
daar groeit en leeft en die net zo gretig als
de kinderen willen meespeuren op het landgoed. Zij ondersteunen hiermee de
leerkracht en de landgoedeigenaar.
Zou u het leuk vinden om kinderen tijdens deze natuurlessen op het landgoed te begeleiden?
Wilt u in overleg met andere vrijwilligers, de leerkracht en de landgoedeigenaar een rol spelen tijdens
de buitenlessen?
Bent u een halve of een hele dag per week beschikbaar tijdens de maanden april, mei en/of juni?
Heeft u bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord en bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de
scholenwerkgroep van het IVN Eemland :
Mary van der Bijl
Alma Dijkgraaf
tel.: 035-6021152
tel.: 035-6020576
e-mail : marybol@tiscali.nl
e-mail : abdijkgraaf@zonnet.nl
Wilt u meer te weten komen over dit landelijke project?
Kijk dan op www.vanluchtkasteeltotdassenburcht.nl !
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Agenda van de werkgroep Scholen

Eerste ronde 'Van Luchtkasteel tot Dassenburcht'
15 april 2010
Voor groep 5,6: 'Op pad met je zintuigen'
waarbij de kinderen met intensief gebruik van ogen, reuk,
oren, vingertoppen en smaak de natuur nóg iets beter gaan
ontdekken.
Voor groep 7: 'Speurtocht'.door Laag Hees
Tweede ronde 'Van Luchtkasteel tot Dassenburcht'
18 mei 2010
Voor groep 5 6: 'Overal beestjes':
op zoek naar beestjes en deze determineren
Voor groep 7: Vier grote opdrachten:
1. grondboring o.l.v. Pieter Augustinus,
2. poelonderzoek
3. bomenonderzoek o.l.v. Johan Simon
4. onderzoek van het het bronzen beeld van Hove Beaulieu.
In maart/begin april geeft Hans Kruiswijk bij de deelnemende scholen zijn
gastlessen over de geschiedenis van het landgoed Laag Hees, waar onze natuurlessen plaatsvinden.
Bij alle onderdelen van het project 'Van Luchtkasteel tot Dassenburcht' zijn de
kinderen 2 uur in het bos.
6 juni 2010:

Gezinsvissen (ism werkgroep wandelingen)
Mama's, papa's, oma's en opa's zijn van harte uitgenodigd
om met hun (klein)kinderen bij ons aan de sloot op zoek te
gaan naar alles wat friemelt en zwemt in de sloot. (organisatie: Jeroen Vis).

De Slootlessen voor de scholen vinden plaats in de week 7 - 11 juni.
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Vlinderen..... heb jij er een neus voor?

foto: Bert van Ee
Met de eerste activiteit van 2010, het
zoeken naar vlindereitjes van de zeldzame sleedoornpage in januari, is het
nieuwe vlinderseizoen weer van start
gegaan voor de leden van de vlinderwerkgroep.
De eerste nieuwe nachtvlindertjes van
het jaar, de kleine voorjaarsspanner,
kunnen bij zacht weer al aangetroffen
worden op de nog kale boomstammen.
Nog even en het vlinderseizoen barst in
alle hevigheid los met een feest aan
rupsen en vlindertjes.
De vlinderwerkgroep heeft voor 2010
dan ook een welgevulde agenda met
veel spannende speurtochten en inventarisaties in verschillende mooie natuurgebieden in en om Soest, Baarn en
Eemnes.
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Het is een ontspannende activiteit met
een laag wandeltempo waarbij het
accent ligt op speuren. Misschien heb
jij er ook wel een neus voor?
Geef je op voor één van de onderstaande publieksactiviteiten of meld je aan
als nieuw lid van de vlinderwerkgroep,
bij Hetty Edrees (coördinator), e-mail:
vlinderwerkgroep@ivn-eemland.nl
of 033-4531660 ('s avonds)
Bij de activiteiten van de vlinderwerkgroep zijn honden niet welkom.
Uit respect voor de natuur wordt er
géén gebruik gemaakt van vangnetten.
Er is voldoende ruimte om de vlinders
en rupsen te observeren en te fotograferen in hun natuurlijke omgeving.
Hetty Edrees
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Publieksactiviteiten van de Werkgroep Vlinders:
"Vlinderen op klompen"
zaterdag 8 mei 2010, aanvang 14.00 uur
Klompenpad Netelenburchpad, Baarn
ivm het broedseizoen lopen we de alternatieve route van dit klompenpad
Verzamelen op het parkeerterrein bij de carpoolplek bij afrit 11 (Eembrugge).
Aanmelden van tevoren gewenst
Mail vlinderwerkgroep@ivn-eemland.nl of bel 033-4531660 ('s avonds)
Inventarisatie op terrein Zonnegloren, Soest
zaterdag 29 mei 2010, aanvang 14.00 uur
Verzamelen op parkeerterrein aan de Soesterbergsestraat schuin tegenover
openluchttheater Cabrio
Aanmelden van tevoren gewenst. Email adres en telefoonnummer hierboven
Zwerven op De Stulp,
zondag 13 juni 2010, van 14.00-15.30 uur
Lage Vuursche
olv boswachter Tineke Harlaar van Staatsbosbeheer
Verzamelen bij recreatieterrein Kuil van Drakensteyn, bereikbaar via de
Hoge Vuurseweg
Aanmelden van tevoren noodzakelijk!: maximaal 30 personen.
Email adres en telefoonnummer hierboven

foto:
Hetty
Edrees
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IVN EEMLAND PUBLIEKSWANDELINGEN

Baarnse Bos

foto: Marlies Bouten

Deelname aan alle IVN-publiekswandelingen is gratis en u hoeft u niet van tevoren
op te geven, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden: kijk op www.ivn-eemland.nl onder “agenda” of de
tocht doorgaat, en op de tijd en plaats zoals hieronder vermeld.
Denk aan goede kleding en schoeisel bij nat weer! Veel plezier!
Voor algemene vragen en/of opmerkingen over IVN-wandelingen bel
Rob van Rijn (030-2724524) of Margreet Breukelaar (035-5412643) of
mail wandelingen@ivn-eemland.nl.
Alle voorwandelingen vinden plaats op de zaterdag voor de publiekswandeling om
9.00 uur, tenzij de coördinator iets anders regelt.
Wilt u meedoen aan de voorwandeling? Neem vooraf contact op met de dagcoördinator van de betreffende wandeling.
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Za 27 maart
De tocht:

Dagcoördinator:
Locatie:
Aanvang:

Zo 18 april
De tocht:

Dagcoördinator:
Locatie:
Aanvang:

Zo 9 mei
Dagcoördinator:
Locatie:
Aanvang:
Zo 6 juni
De tocht:

Dagcoördinator:
Locatie:
Aanvang:

Themawandeling vogels: vogels in de vroegte
Onze succesvolle jaarlijkse vroege-vogelswandeling!
Je moet er vroeg je bed voor uit, maar dan krijg je ook iets…
Want vogels worden in een bepaalde volgorde wakker, en we
horen ze allemaal. Onze “vogelmannen” kénnen ze ook allemaal, en de verhalen die erbij horen. Het is een bijzondere ervaring die je eens mee moet maken!
Martien van Liempd (030-2292639)
Landgoed Pijnenburg (Insingerlaan Wieksloterweg)
6.00 uur
(voorwandelen 20 maart 6.00 uur)
Themawandeling vogels: weidevogels
In het open slagenlandschap van Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland zie je nog polder van horizon tot horizon.
We gaan er Zilverreigers kijken. Zijn de Grutto’s al terug uit
West-Afrika? Diverse soorten ganzen zijn er, en als we geluk
hebben een Bruine Kiekendief.
Ad van den Herik (035-6020920)
Eempolder bij de waaien (Eemnes)
14.00 uur
(voorwandelen 17 april 9.00 uur)
Voortplanting van planten (ism plantenwerkgroep)
Deze tocht is nog onder voorbehoud
Rob van Rijn (030-2724524)
Wordt nog bekend gemaakt. Zie t.z.t. website.
14.00 uur
Sloot ‘tocht’ voor kinderen
Eigenlijk niet zozeer een tocht deze keer. We gaan slootvissen, met schepnetten. Wat we naar boven halen gaan we uitgebreid bekijken met de loep. Wel eens roofwants gezien?
Leuk voor kinderen, maar vaders kunnen er ook wat van!
Jeroen Vis (035-6018565)
Gemeente Soest, A.P. Hilhorstweg, hoek Spiekerweg
14.00 uur.
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Natuurfestival op 18 april 2010 op landgoed Hoekelum in Bennekom
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Wageningen en omstreken start haar 100-jarig jubileum met een spetterend natuurfestival voor iedereen die van de natuur houdt. Het natuurfestival vindt plaats op de
koeweide van kasteel Hoekelum, Edeseweg 122 te Bennekom van 10.00 uur tot
16.00 uur.
Meer informatie: www.knnv.nl/wageningen of neem contact op met Bart Heijne,
telefoon overdag: 0488-473718; e-mail: bart.heijne@wur.nl

De IVN-zomerweek 2010
Texel: van Alikruik tot Zeekraal
van 31 juli t/m 7 augustus
De 27-ste IVN-zomerweek is dit jaar op
“Kampeeraccommodatie "De Breemhoeve"
te Den Hoorn, Texel.
Voor wie?
Mensen met interesse in natuur- en cultuurhistorie. Samen of single, jong en oud
(vanaf 5 jaar met zwemdiploma) .
Zie voor Programma, aanmelding, deelnamekosten etc.: www.ivn.nl/zomerweek
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Tuinvogelzang
Uit persbericht Tirion uitgevers bv.:
“Tuinvogelzang bevat duidelijke gedragsbeschrijvingen, kenmerken enfoto's van maar liefst zestig vogelsoorten. En op de cd is van iedere soort de
zang te horen. Zo wordt herkennen van
soorten naar gedrag, uiterlijk of zang
een fluitje van een cent.
Een deel van de opbrengst van dit
boek komt ten goede aan Vogelbescherming Nederland.”
Tuinvogelzang
Hannu Jännes en Owen Roberts
ISBN 978 90 5210 799 8
Prijs € 9,95

Veldgids Europese Zoogdieren
De Veldgids Europese Zoogdieren dient om zoogdieren in het veld te herkennen.
Het boek bevat veel informatie over herkenning, lichaamsbouw, schedels, leefwijzen en geeft tips voor waarneming. Het is voorzien van fraaie tekeningen en foto’s.
Daarmee is de gids tevens een naslagwerk. Alle zoogdieren van Europa inclusief
die van de oostelijke EU-landen staan er in. De gids bundelt de kennis en jarenlange ervaring van drie bekende Nederlandse zoogdierkenners:Peter Twisk, Annemarie van Diepenbeek en Jan Piet Bekker. De tekeningen zijn van Peter Twisk,
de foto’s van Rollin Verlinde. In de inleidende hoofdstukken informatie over typische eigenschappen van zoogdieren en hoe ze aangepast zijn aan hun omgeving.
Een hoofdstuk behandelt de verschillende veldmethodes om zoogdieren waar te
nemen. Elke orde of familie heeft een aparte inleiding. De soortbeschrijvingen
geven gedetailleerde informatie. Van enkele ‘lastige’ groepen worden vergelijkende sporenoverzichten gegeven.
Uitgever: KNNV
Uitgeverij. Uitvoering: 368 pagina’s, 12,5 x 21 cm, genaaid gebonden, volkleurendruk,
met veel tekeningen, kaartjes en foto’s.
ISBN: 978 90 5011 260 4. Prijs: 32,95euro.
De uitgave is mede mogelijk gemaakt door de Zoogdiervereniging
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Werkgroepen en Contactpersonen
Wandelingen
Margreet Breukelaar
035 5412643
Rob van Rijn
030 2724524
wandelingen@ivn-eemland.nl

Vlinders
Hetty Edrees
033 453 1660
vlinderwerkgroep@ivn-eemland.nl
Weidevogels
Roel van Wijk
035 5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl

Scholen
Mary van der Bijl
035 6021152
Alma Dijkgraaf
035 6020576
scholenwerkgroep@ivn-eemland.nl

Vogelwerkgroep
Jaap van den Berg
06 51857877
vogels@ivn-eemland.nl

Cursussen
Martine van der Kaa
035 6011652
cursussen@ivn-eemland.nl

Natuur- en milieubeleid
Rob Maas
035 6021303
natuurenmilieubeleid@ivn-eemland.nl

Excursies
Corry Heus
035 6023163
excursies@ivn-eemland.nl

Natuurpaden
Martien van Liempd
030 2292639
natuurpaden@ivn-eemland.nl

Communicatie
Bettie walland
035-5432384
communicatie@ivn-eemland.nl

Website
www.ivn-eemland.nl
webmaster@ivn-eemland.nl

Planten
Rogier van Vugt
035 6026119
planten@ivn-eemland.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@ivn-eemland.nl
Betaling contributie/donaties:
Postgironummer 2575943,
t.n.v. penningmeester IVN Eemland

Bestuur
Voorzitter
Tony Gaillard
06 12686183
voorzitter@ivn-eemland.nl

Penningmeester
Wim Koster
035 6032460
penningmeester@ivn-eemland.nl

Secretaris
secretaris@ivn-eemland.nl
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