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Van het bestuur
Het bruist in het bestuur van nieuwe
ideeën. Hoewel het nog even zal duren
voor die een vaste vorm hebben gekregen, zijn er al een aantal plannen die we
nog dit jaar willen realiseren.
Het bestuur werkt aanpassingen uit in de
toegankelijkheid van de leden- en donateursadministratie en de daarin opgenomen gegevens opdat wordt voldaan aan
de voorwaarden van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Doel is in de aanstaande Algemene Ledenvergadering de
wijzigingen en de nieuwe werkwijze te
laten accorderen.
Er blijkt veel behoefte te zijn aan lezingen en korte cursussen. Om hieraan te
voldoen wordt een programma opgesteld, waarin verschillende vormen van
educatie aan bod komen. Variërend van
een eenmalige lezing over een specifiek
onderwerp (bijvoorbeeld, dierensporen,
stadsvogels, korstmossen) tot een Groene
minicursus. De laatste kan je zien als een
verkorte gidsencursus van bijvoorbeeld
vier avonden en een wandeling.
Verder stellen we voor naar alternatieven
inkomsten te zoeken, anders dan donaties. Te denken valt aan sponsoring en
een (vrijwillige) bijdrage bij onze activiteiten. Denk aan wandelingen en lezingen. Andere afdelingen hebben hier
goede ervaringen mee opgedaan.
Aangezien deze voorstellen vrij ingrijpend zijn willen we ze graag met onze
leden bespreken. Daarom is besloten een
extra Algemene Ledenvergadering uit te
schrijven in oktober.
Nader bericht hierover volgt nog.
Op de laatste bladzijde van deze NatuurNabij zijn er verschillende veranderingen aangebracht. Niet alleen zijn er
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vier nieuwe bestuursleden bijgekomen,
maar ook een nieuwe coördinator voor
de werkgroep Natuur en Milieu.
Rob Maas heeft aangegeven te weinig
tijd te hebben (vanwege werk en verblijf
in buitenland) om als coördinator te
kunnen optreden. We zijn hem zeer
dankbaar dat hij zoveel jaren de plannen
en het beleid van de gemeente Soest
heeft gevolgd en van commentaar heeft
voorzien. We hopen dat we weer een
beroep om hem mogen doen als hij meer
tijd heeft. Hans Kampf hebben we bereid
gevonden om zijn rol over te nemen. Het
is bekend dat Hans zeer veel ervaring en
kennis heeft op dit gebied. Zie bijvoorbeeld zijn artikel over de EHS in de
laatste NN van vorig jaar.
Namens het bestuur, Tony Gaillard

Vertrek Bestuurslid
Op donderdag 3 juni j.l. heeft Nelleke
Bary te kennen gegeven zich als algemeen bestuurslid van IVN Eemland
terug te trekken. Hoewel wij het betreuren dat Nelleke alweer zo snel uit het
bestuur vertrekt, hebben wij begrip voor
haar besluit. Nelleke heeft aangegeven
dat zij zich de komende tijd verder wil
richten op haar activiteiten binnen Eemnes. Zij blijft een warm pleitbezorger van
IVN Eemland en zal haar gezicht nog
regelmatig binnen de vereniging laten
zien.
Wij bedanken Nelleke voor haar inzet en
haar scherpe blik op de locale ontwikkelingen.
Het bestuur
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Verslag jaarvergadering IVN Eemland 2010
gehouden op 12 april 2010 in Museum Oud Soest
Opgemaakt door Carla Franssen
(secretaris a.i.)

enige jaren geld gereserveerd was voor
het jubileum, is het eigen vermogen
vrijwel hetzelfde gebleven.
Ook de natuurgidsencursus is met een
overschot van € 400 afgerond. Hierover
merkt Hans Kampf op dat niet € 1045
teruggestort moet worden, maar de helft
daarvan, omdat de overheid maar de
helft van de kosten heeft gesubsidieerd.
De andere helft bestaat uit cursusgelden
waarvan het redelijk is dat die naar de
afdeling gaan en gebruikt worden om
een cursus op te starten.
De kascommissie, bestaande uit Jos van
den Eijnden (1ste jaar) en Leen de Niet
(2de jaar), heeft de financiën van de afdeling gecontroleerd en in orde bevonden.
Wel was men van mening dat de financiën van de werkgroep Weidevogels de
Wulp door de penningmeester beheerd
moeten worden. Door genoemde privéomstandigheden van de penningmeester
is dit nog niet gebeurd. De voorzitter
belooft dat het bestuur dit zo snel mogelijk zal regelen.
Aan de penningmeester wordt decharge
verleend. Besloten wordt de kascommissie met één persoon uit te breiden. In de
nieuwe kascommissie worden Jos van
den Eijnden, Rob Tiepel en Jan Ter
Poorten benoemd.
Uit de ledenadministratie blijkt dat het
aantal leden is gegroeid met 14 mensen
naar 105 en dat het aantal donateurs is
afgenomen met 10 mensen naar 140.
Het bestuur is er niet in geslaagd om,
zoals beloofd op de vorige vergadering,
de ledenadministratie toegankelijk te maken voor de leden. Voornaamste reden is

1. Opening door de voorzitter
(Tony Gaillard).
Wegens ziekte van Corrie Kamphorst,
worden de notulen opgemaakt door Carla
Franssen.
Er zijn 43 IVN leden aanwezig. De volgende leden hebben zich afgemeld: Elizabeth ter Meulen, Frans Brons, Wim
Rozendaal, Adriaan Pothuizen, Loes
Paul-Visser, Kees Driest, Paul Romein,
Bettie Walland en Pieter Augustinus
2. Verslag ALV 7 april 2009.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag
van de ALV van vorig jaar.
Het verslag van deze vergadering komt
in de eerstvolgende NatuurNabij.
Graag op- of aanmerkingen direct doorgeven aan de secretaris.
3. Verslag financiën
Wim Koster geeft aan dat de gezondheidsproblemen van zijn kinderen in het
afgelopen jaar weinig energie overlieten
voor IVN. Daardoor is er een zware last
gelegd op de schouders van de twee
andere leden van het bestuur.
Wim is tevreden met de cijfers. Hoewel
de Werkgroepen heel veel activiteiten
hebben georganiseerd, zijn zij binnen
hun budget gebleven, dat hoger was
vanwege het jubileum. In totaal is € 654
meer uitgegeven dan begroot was. Met
name de kosten voor de Bijeenkomsten
zijn hoger uitgevallen. Aangezien reeds
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dat men geen goede procedure heeft
gevonden om de privacy van de leden
voldoende te beschermen. Het nieuwe
bestuur zal zich zo snel mogelijk over dit
probleem buigen.

Marlies Bouten, die ze zelf mag uitkiezen, met een passende lijst.
5. Afscheid van secretaris en penningmeester
Afscheid Corrie Kamphorst.
Helaas kon Corrie niet aanwezig zijn.
Vanwege haar ziekte moest zij haar
werkzaamheden voor het bestuur per
direct moest stoppen.
De voorzitter geeft een kort overzicht
van haar activiteiten, binnen en buiten
het bestuur, binnen en buiten de vereniging. Als dank voor het vele werk dat zij
verricht heeft krijgt Corry een bos bloemen, een forse boekenbon en een mooie
kaart met handtekeningen van de leden
die haar goed kennen. Deze zullen door
Rob Tiepel aan haar worden overhandigd.

4. Jaarverslagen:
Bestuur: Er is een krappe bezetting geweest van het bestuur, waardoor een
aantal zaken niet door zijn gegaan.
Er zijn wel veel activiteiten geweest
i.v.m. ons jubileumjaar.
*Plantenwerkgroep is niet meer in oprichting, maar een definitieve werkgroep
geworden.
*Rob Maas trekt zich vanwege een
drukke baan terug als coördinator van de
werkgroep Natuur en Milieu.
Hans Kampf is bereid het coördinatorschap over te nemen. Hans doet verslag
van zijn activiteiten in een werkgroep
van groene organisaties in Soest die een
gezamenlijke oproep hebben opgesteld
om “groen” te gaan stemmen. Dit heeft
veel succes gehad en heeft geleid tot een
vruchtbare samenwerking met de gemeente Soest.
*Voor de werkgroep Communicatie is
het een moeilijk jaar geweest, met name
door veel wisselingen in de actieve leden
van de die werkgroep. Om zowel werkals privé-redenen moest Alexandra Tom
haar activiteiten in de werkgroep staken.
Vanaf november heeft Bettie Walland de
redactie en opmaak van Natuur Nabij op
zich genomen en verzorgt zij het inhoudelijk gedeelte van de website. Het beheer van de website is in handen van
Wim Koster die dit zal blijven doen tot
er nieuwe versterking komt.
* Wim Koster bedankt Alexandra Tom
voor het vele werk dat zij de laatste jaren
heeft verricht. Hij overhandigt haar symbolisch een prachtige natuurfoto van
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Afscheid Wim Koster.
Ook Wim gaat het bestuur verlaten.
Gedurende 6 jaar paste hij niet alleen op
onze financiën, maar beheerde hij ook de
ledenadministratie. Bovendien was hij
actief in de werkgroep Communicatie.
Hij ontwikkelde en beheerde onze website. Zes jaar geleden nam Wim het penningmeesterschap over van Henk-Jan,
die naar Curaçao vertrok, maar nu terug
is om het weer van Wim over te nemen.
De voorzitter bedankt Wim voor het vele
werk dat hij heeft verricht, ook al was dit
soms moeilijk vanwege problemen thuis.
6. Bestuurswisseling
Door de ervaringen met een krappe bezetting in het afgelopen jaar is het bestuur ervan doordrongen dat 3 leden in
het bestuur te weinig is. De uitbreiding
van het bestuur was goed te combineren
met een ander voornemen van het bestuur, namelijk het uitbreiden van de
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activiteiten in Baarn en Eemnes.
Daarom worden de volgende vier nieuwe
bestuursleden aan de leden voorgesteld:
Carla Franssen als secretaris, Henk-Jan
Strang als penningmeester en twee algemene leden: Raymond ter Bogt en Nelleke Bary. De laatste twee zullen de
activiteiten in respectievelijk Baarn en
Eemnes onder hun hoede nemen.
De vergadering gaat akkoord met de
aanstelling van de nieuwe bestuursleden.
Er hadden zich geen tegenkandidaten
gemeld.

Deze zijn grotendeels overgenomen
door het College van Burgemeester
en Wethouders.
 Nelleke Bary vraagt om hulp om vergelijkbare activiteiten te ontwikkelen
op het gebied van Natuur & milieu in
Eemnes.
8. Rondvraag:
 Rob Tiepel: Met de vogelwerkgroep
in Spakenburg/Bunschoten, hadden
we een goede samenwerking. Kunnen we deze banden niet aanhalen?
Tony heeft met hen gesproken. Hun
voorstel was om bij de afdeling Nijkerk aan te haken. Tony geeft aan dat
voor IVN Eemland de Eem nu als natuurlijke grens genomen wordt, maar
dat samenwerking natuurlijk altijd
goed is.
 Hans Kampf: Hoe zit het met de
contacten met het KNNV in Amersfoort? Hans wil wel als intermediair
optreden.
 Raymond ter Bogt: Voor samenwerken met andere organisaties zijn
vooral Natuurmonumenten en het
Utrechts.Landschap belangrijk.

7. Plannen voor het komende jaar:
 Activiteiten in Baarn en Eemnes versterken. Het is niet de bedoeling een
subafdeling op te zetten.
 Samenwerking in de afdeling stimuleren. Meer combineren: bijvoorbeeld
het opzetten van mini-cursussen over
vogels, planten en vlinders.
 Natuurgidsencursus organiseren in
2011. Henk-Jan Strang heeft daarover al een verkennend gesprek gehad met Pieter Augustinus.
 Banden met de drie gemeenten en
met andere groene organisaties versterken.
 Raymond ter Bogt heeft bij de gemeente Baarn afgetast wat de mogelijkheden zijn. Bij het ontwikkelen
van de nieuwe milieubeleidsplannen
in Baarn zal het IVN inspraak krijgen. Ideeën hiervoor opsturen naar
Raymond: (baarn@ivn-eemland.nl)
 Hans Kampf vraagt aandacht op
vervolgacties op de oproep aan de
inwoners van Soest. De 10 groene
verenigingen die de oproep ondertekenden hebben nu 13 stellingen opgesteld die in de regionale pers zijn
verschenen.

Met een borrel en een hapje wordt de
Algemene Ledenvergadering afgesloten.

De avond wordt afgesloten met een interessante lezing van Rene Faber over
weidevogels (kievit en grutto).

5

NatuurNabij

Rien Broeckman
Een persoonlijke herinnering
De eerste keer dat ik Rien zag was in 2004 en ik zat pas kort op de natuurgidsencursus. Bij de vroege vogelwandeling werden we opgewacht door 3
mannen, ervaren en indrukwekkende natuurgidsen, 2 grote en 1 kleine met
een grote bos wit haar. Rien viel in eerste instantie een beetje bescheiden
weg en kwam wat vaag over, maar dat veranderde als hij een vogel hoorde.
Het moest wel erg gek gaan als hij niet wist wat het was.
Voor de werkgroep Wandelingen gidste hij de vogelwandelingen en hij was
altijd van de partij, ook als het heel erg koud was, zoals die keer in de polder van Eemnes. Alleen het hele vroege opstaan, dat was soms lastig. Als
we later afspraken maakten om roofvogels te gaan inventariseren of samen
een stukje voor NatuurNabij te schrijven vroeg ik altijd: Wat denk je van 11
uur? Dat was dan goed met een brede grijns op zijn gezicht, want hij wist
dat ik aan een ander 9 uur zou voorstellen. Rien was coördinator van de
Vogelwerkgroep, die hij liet groeien en bloeien zonder de baas te spelen.
Hij probeerde je te stimuleren om te doen waar je goed in bent en de verstandhouding onderling goed te houden. En meestal lukte het hem dit stelletje vreemde vogels bij elkaar te houden.
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Rien deed zelf verschillende soorten vogeltellingen in de polder, hielp met
het maken van ijsvogelwandjes, draaide diensten op de Vogelopvang en
deed van alles wat op zijn weg kwam. Samen met iemand door het bos
struinen vond hij geweldig, het liefst in zijn eigen roofvogelgebied Hees, in
de volksmond nog steeds Pijnenburg. Kalkspetters en braakballen ontsnapten zijn spiedend oog zelden en een ruiveer vinden was een feestje. Ja roofvogelaars zijn een beetje raar, we geven het toe. Het maken van nestkaarten
vond hij in het begin maar zo zo, maar de gegevens kwamen wel te voorschijn, uit zijn boekje of een papiertje in een van zijn zakken.
Rien realiseerde zich dat hij ouder werd, vooral na die keer, dat hij tijdens
de vroege vogelwandeling de zachte geluidjes niet meer bleek te horen. Je
kon aan zijn gezicht zien dat hij daar erg van schrok. Samen sloegen we ons
er doorheen, maar hij heeft het daarna niet meer gedaan. Ook stelde hij zelf
voor dat iemand anders coördinator moest worden van de Vogelwerkgroep
die steeds meer in de publiciteit kwam en Jaap was bereid het over te nemen. Intussen ging hij door met wat hij graag deed, hij telde vogels met zijn
maatjes en zijn nestkaarten kwamen zomaar ingevuld en op tijd.
Toen hij hoorde dat hij ziek was, heeft hij bewust die dingen gedaan die hij
wilde doen. Hij ging met zijn kinderen en aanhang met vakantie en bleef zo
lang mogelijk bezig met de vogels. Toen ik hem begin mei bezocht wilde
hij per se zelf koffie voor me zetten. Hij was open en reëel over zijn situatie,
maar zei ook dat hij nog wel een poosje verder had gewild. Toen hij met me
mee naar buiten liep, draaide hij zich een beetje om. Een beetje mopperig
zei hij: Ik wordt ook nog emotioneel, dat had ik vroeger nooit. Een week
later stond het bed in de kamer, maar zijn humor was hij niet kwijt: Alle
vrouwen zoenen me tegenwoordig.
De laatste keer dat ik hem zag, werd het praten ook moeilijk. Omdat ik na
diverse pogingen het nieuwe nest van zijn havik (codenaam HA Rien Hees)
nog niet had gevonden, vroeg ik hem: Als je nu straks boven bent, wil je
dan dat nest even aanwijzen? Zijn brede grijns was het mooiste afscheid dat
we konden hebben. Toen ik weer in Hees kwam, vloog de havik met prooi
vlak voor me een andere kant op. Ik heb meer dan een uur gezocht, maar het
nest niet gevonden, misschien was de aanwijzig toch te vaag... De volgende
dag lag de kaart in de bus. Maar de vogels zongen toen we afscheid van
hem namen in Bilthoven en Hanneke zag zijn buizerd Biltseweg met een
ringslang in zijn klauwen de weg over vliegen. Dankjewel Rien, we zullen
ervoor zorgen dat het doorgaat.
Martine van der Kaa
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Weidevogels in de Zuidpolder te Veld
Met de weidevogels lijkt het
dit jaar erg goed te gaan.
Tenminste in de Zuidpolder
Te Veld van Eemnes, waar
ik loop met de Weidevogelbescherming.
Door de lange winter kwam
alles wat later op gang, maar
we vonden dit jaar aanmerkelijk meer nesten.
Vorig jaar hadden de meeste
boeren eind april de eerste
snee al binnen. Dit jaar begonnen de eersten pas half
mei te maaien. De meeste van onze nesten op grasland waren toen al uit. We
hadden dus eigenlijk geen nesten hoeven
te zoeken, want in principe zoek je alleen
om de nesten te markeren voor de boer,
zodat hij er omheen kan maaien of rollen
e.d. Toch zijn er redenen om wèl nesten
te zoeken, lang voordat er gemaaid gaat
worden. Als je wacht tot vlak voor het
maaien is het heel moeilijk om bijvoorbeeld nog een gruttonest te vinden in het
lange gras. Wanneer je zoekt als het gras
nog kort is, ben je veel sneller klaar en
stoor je minder. Bovendien is het momenteel belangrijk om in de Zuidpolder
Te Veld zo goed mogelijk te inventariseren hoeveel paartjes er broeden en hoeveel nesten uitkomen.
Twee keer per week ging ik de afgelopen
maanden een ochtend of middag mee de
polder in met geroutineerde weidevogelbeschermers. Het was dit voorjaar soms
best koud, maar elke keer was het genieten van het landschap, de vogels maar
ook van een plotseling vlak voor mijn
voeten wegscheurende haas.
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Ook heb ik dit jaar echt goed van dichtbij kunnen bestuderen hoeveel schade
zelfs een klein aantal ganzen kan aanrichten. Tjonge, wat vreten die een hoop
gras en wat een grote drollen laten ze
achter.
Mijn allermooiste vondst was een gruttonest dat verstopt lag in al tamelijk lang
gras, waarin ook ganzen rondgestampt
hadden. Toch herkende ik het nest vanaf
een paar meter afstand. Het was precies
als in de boekjes: 4 eieren, diepgelegen
in een kuiltje met de grashalmen er keurig overheen gebogen. Een week later
was het nest uitgekomen en in de buurt
hielden zich 2 alarmerende grutto‟s op.
We zijn gauw verder gelopen. Ook zag
ik mijn eerste slobeendennest èn daarbij
vlak in de buurt een uitgekomen nest:
mammie slobeend met een hele rits jonkies in een slootje. Fantastisch was het
hoe deze vrouwtjesslobeend een hele act
opvoerde om ons bij haar jonkies weg te
lokken. Geheel onnodig, want wij bleven
er natuurlijk keurig uit de buurt.
Nelleke Bary
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Weer een bijzonder microvlindertje
Op 21 maart jl. was het een prachtige
voorjaarsdag, we waren lekker bezig in
de tuin. Tijdens snoeiwerkzaamheden
aan de klimop ontdekte Remco twee
klimopblaadjes die met een soort spinsels aan elkaar geplakt waren. Nieuwsgierig maakt hij de blaadjes voorzichtig
los van elkaar en zag een klein rupsje
zitten. Dat moest wel de larve van een →

microvlinder zijn. Maar welke, want er
zijn bijna 1500 verschillende soorten
microvlinders in Nederland!
Met zo‟n klein rupsje was daar voor ons
geen beginnen aan dus plaatsten we de
foto‟s op een forum. Al snel kregen we
een vrij enthousiaste reactie van microkenner T. Muus, dat het misschien de
Klimopbladroller (Clepsis dumicolana)

betrof, een soort die voor hem interessant
was om uit te kweken in verband met
onderzoek. Hij verzocht ons of we misschien een exemplaar aan hem op konden sturen. Nog geen kwartier later kregen we van dezelfde persoon weer een
reactie: waarschijnlijk was het toch een
andere soort, de Gemarmerde drievlekbladroller (Lozotaenia forsterana). Iets
minder leuk voor hem, maar nog steeds
interessant genoeg om uit te kweken.

Helaas, op dat moment had het rupsje al
de pootjes genomen…
Een week later vond Remco nog een
paar vastgeplakte klimopblaadjes en we
besloten er twee op te sturen. Aan het
eind van de dag plukten we de blaadjes
met rupsjes en stopten ze in een leeg
doosje voor pleisters. Het doosje ging in
een bubbeltjesenveloppe op de post.
Gisteren kregen we de reactie dat het
inderdaad om de Gemarmerde drievlek-
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bladroller ging. Deze soort is schaars
buiten Gelderland en Overijssel en uit de
provincie Utrecht zijn nog geen eerdere
waarnemingen bekend! Het is één van de
grootste bladrollers en vliegt van mei t/m
juli.
De kans dat we de vlinder straks zullen
zien vliegen is klein, ze vliegen immers
‟s nachts. En ook al is het één van de

grootste bladrollers, met een spanwijdte
van 21-27 mm, ze vallen natuurlijk niet
echt op. We zijn in onze sas met deze
bijzondere vondst in eigen tuin te Soest!
Zie voor een foto van de vlinder:
www.microlepidoptera.nl
Tekst en foto:
Violet Middelman & Remco Vos

Merelleed
Toen ik een kleine twee jaar geleden
besloot m‟n baan op te zeggen om me
volledig aan schrijven te wijden, ging de
hemel voor me open. Niet dat het schrijversbestaan van nu een en al rozengeur
is. Maar het is wel mooi om in de lente
lekker buiten te kunnen zijn. Om inspiratie op te doen. Of om lekker even te
niksen, want dat kan ook heel inspirerend zijn. Maar een van de leukste kanten van het schrijverschap is naar de
vogels in je tuin koekeloeren.
Hoewel…het is niet een en al romantisch
geluk there outside. Mijn merels hebben
het dit voorjaar niet makkelijk. Vorig
jaar is er tussen twee vrouwtjesmerels
keihard gevochten om mijn tuin.
Het ervaren succesrijke vrouwtje – ik
noemde haar Julia - had inmiddels leren
dealen met eksters en katten. Zij voedde
twee tot drie legsels op tot vliegvlugge
mereltjes. Maar zij dolf het onderspit
tegen een jonger exemplaar. Dus nu
vliegt er een andere, jonge vrouw aan de
zijde van mijn merelman die ik Zwijger
noem.
Het paar in nieuwe samenstelling moet
bloeden voor het overspel.
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Het eerste broedsel werd ontdekt door
een ekster. De eitjes waren al uit en de
nog veerloze mereltjes werden in een
onbewaakt ogenblik door de eksters
opgepeuzeld. Ook het tweede nest ging door onbekende oorzaak - verloren.
Wat ik zo in merels bewonder is dat ze
na zo‟n ramp niet zijn aangeslagen. De
volgende dag al, vaak dezelfde dag zelfs,
worden de veren geschud. Het leed
wordt afgewassen in het heldere water
van het vogelbad.
De nieuwe merelvrouw – ik noem haar
Eva – heeft nu een kloek besluit genomen. Ze bouwt haar derde nest vlakbij
het raam waar ik altijd door naar buiten
tuur. Alsof ze weet: die tweebeen achter
het glas houdt wel van me, als er een
ekster aankomt jaagt hij „m wel weg.
Dat nu schept verantwoordelijkheid. Ik
kan geen minuut m‟n post verlaten. Om
te eten of om naar het toilet te gaan. Of
om een stukkie te schrijven. Daarom
schrijf ik deze column maar vanachter
het raam.
George Knottnerus
www.gmuitgevers.nl
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Bijzonder vlinderrijk Soest
Op vlindergebied blijft de natuur rondom
Soest zorgen voor de ene na de andere
verrassing.
Bij de inventarisatie door de werkgroep
Vlinders in De Stompert op 28 april jl.
werden opnieuw meerdere rupsen van de
zeldzame grauwe borstel aangetroffen.
Deze harige kleurrijke rupsen, die als
kleine rupsen in spinsel tussen de heidestruiken overwinterd hebben, zagen er
mooi volgroeid uit. Zij gaan al bijna
verpoppen.
Ook troffen we in een spinseltje op de
heide een kleine rups aan die daar gebroederlijk samen met twee kleine spinnetjes zat. Er was wel een loepje nodig
om de tekening van dit borstelige rupsje
goed te kunnen bekijken, maar het was
overduidelijk de rups van de zeldzame
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bruine metaalvlinder die de Vlinderwerkgroep vorig jaar al had zien vliegen.
Voor een leuk nieuwtje zorgde ook het
groentje, een prachtige dagvlinder met
metalicachtige groene vleugels. Die
spotte ik het weekend ervoor al in De
Stompert. Leuk om deze mooie soort ook
in Soest te zien vliegen.
Een absoluut primeurtje blijft echter de
waarneming van de zeer zeldzame soort
pluimzakdrager. Deze zakdragersoort die
waarnemingen kent uit de omgeving van
de Hoge Veluwe en Leersum, heeft op
de rand van Soest kennelijk ook een
mooie locatie gevonden.
Of het slechts één gevleugeld mannetje
van de soort betreft die toevallig aanwezig was in het gebied of dat er daar meer
exemplaren voorkomen moet uitgebrei-
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der onderzoek door de Vlinderwerkgroep
nog aantonen. Omdat het een kwetsbare
soort betreft kan ik helaas niet uitweiden
over de exacte locatie. De mosrijke onderbegroeiing van de heide is namelijk

de voedselbron voor de rupsen van deze
soort en het leefgebied zou makkelijk
verwoest kunnen worden door het onzorgvuldig betreden ervan.
Tekst en foto: Hetty Edrees

Torenvalkkast geplaatst op grote hoogte
Op zaterdag 1 mei jl.
is een torenvalkkast
geplaatst aan de 27m
hoge schoorsteen van
de oude melkfabriek
aan de rand van de
Soester Eng.
Dit unieke vogelproject was een samenwerking van de werkgroep Vogels van IVN
Eemland, Jeroen Speksnijder van Spoor38 en
klimmers van RockSteady te Bussum.
De torenvalk heeft een
voorkeur voor open
vlaktes en gebruikt zijn
nestkast als uitkijkpost.
Zijn hoofdvoedsel is
de veldmuis.
In Soest zijn nu 10
torenvalkkasten geplaatst met per seizoen
gemiddeld 4 bezette en
geslaagde broedgevallen.
Jaap van den Berg
foto:Peter van der
Wijst
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Dassentaartjes !
Op 9 april jl. heeft de scholenwerkgroep,
nu bestaande uit 20 enthousiastelingen,
vóór de start van het
project „Van Luchtkasteel tot Dassenburcht‟ voorgewandeld bij Jean Meerts
op Laag Hees.
Hij schonk hierbij
niet alleen een bakkie koffie, maar
deelde tevens speciaal voor deze gelegenheid dassentaartjes uit. Hij is nu
eenmaal een zeer
spontaan mens !
Zoals inmiddels wel
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bekend mag worden geacht, is
Jean Meerts de zeer actieve
eigenaar van Hove Beaulieu op
Laag Hees, dat met 74 andere
landgoederen deelneemt aan het
landelijke project „Van Luchtkasteel tot Dassenburcht‟. Dit
jaar alweer voor de 6e keer.
Vanaf 15 april ontvingen Jean
Meerts, NME Soest en onze
scholenwerkgroep 280 schoolkinderen in de bossen van Laag
Hees.
Ook dit jaar hadden de kinderen
van groep 5-6 veel plezier bij de
onderdelen „Op pad met je
zintuigen‟ en „Overal beestjes‟.
Groep 7 nam enthousiast deel
aan de Speurtocht en „Van Stal
tot Standbeeld‟.
Het is een geweldig leuk project
en met een weemoedig gebaar
zwaaiden we op 27 mei jl. de
laatste klas weer uit.
Tot volgend jaar Jean? Met dassentaartjes?
Alma Dijkgraaf
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Korstmossenexcursie
Op 21 maart hield de plantenwerkgroep
weer hun eerste uitje in De Stompert.
Voor de echte planten was het nog wat
vroeg maar daar ging het deze keer dan
ook niet om. Dit uitje stond helemaal in
het teken van korstmossen en werd geleid door niemand minder dan André
Aptroot.
André is een kenner op het gebied van
deze organismen op wereldniveau, heeft
thuis het nationale herbarium ervan,
beschrijft zo nu en dan zelf geheel nieuwe soorten en is toevallig genoeg een
Soester.
Korstmossen ogen nogal simpel vanwege hun grootte en vaak simpele vorm
maar niets is minder waar. Een korstmos
is namelijk niet een enkel organisme
maar een harmonieuze samenwerking
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tussen een schimmel en een alge.
Deze twee hebben elkaar nodig om tot de
unieke vormen te komen die de vele
korstmossen van ons land hebben.
Zoals met alle organismen zijn er algemene en zeldzame soorten.
Vanwege de redelijk schone lucht en de
arme ondergrond kent De Stompert ook
een aantal zeldzame soorten, wat nog
maar eens de bijzonderheid van dit gebied onderstreept.
Het leuke van korstmossen is dat ze het
hele jaar door aanwezig en herkenbaar
zijn. De late winter heeft wel als voordeel dat er niet veel andere vegetatie
aanwezig is die alleen maar de aandacht
weg neemt van de soms kleine korstmossen .
Meest tot de verbeelding sprekend en
bekend zijn voor de meeste mensen toch
wel de Cladonia‟s, zoals de bekertjes-
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mossen, heidelucifers en het girafje.
Deze lijken soms bijna op koralen en
groeien meestal op de kale grond of oude
stammen.
Maar bij korstmossen moesten we vaak
ook de bomen in turen naar de epifytische soorten die soms zelfs op de dunste
takjes groeien.
André bracht ons op de meest uiteenlopende plekken en liet ons een wereld
zien die overal om ons heen aanwezig is
maar eigenlijk nooit wordt opgemerkt.
Soms was het slechts een groengrijzige
waas op een verticaal beschut stukje
aarde, zoals het UV mos of een microscopisch stukje groen op oude heidetakjes (Fellhanera viridisorediata). Op andere momenten was er een prachtig ingewikkeld ogende eikenmos of een bontgekleurde heidelucifer.
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Sommige soorten zijn bijna niet van
elkaar te onderscheiden. Maar met behulp van een loep en André zagen we
alle details en zijn we allemaal een hoop
wijzer geworden. Misschien dat alle
ingewikkelde vaktermen niet zijn blijven
hangen, maar dat korstmossen een wereld apart zijn is zonder enige twijfel het
geval.
André heeft samen met Kok van Herk
een boek geschreven over de korstmossen van Nederland. Zeer de moeite
waard omdat goed is geïllustreerd en
tevens nagenoeg compleet is.
Veldgids korstmossen ISBN
9050111750
tekst:Rogier van Vugt
foto’s:Peter van der Wijst
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Excursie Groene Hart
Natuurgebied De Willeskop, onbekend terrein voor velen
Op zaterdagochtend 8 mei verzamelden
we, ongeveer 15 man/vrouw, bij de Oude
kerk in Soest. Het regende zachtjes, een
grauw begin van de dag. We reden naar
Benschop waar we parkeerden bij Zorgboerderij De Haan van de Stichting
Abrona. Bij het bezoekerscentrum van
De Utrechtse Waarden (op het terrein
van Zorgboerderij De Haan) begonnen
we met koffie en thee.
Corry Heus, organisator van de excursie,
had twee vlaaien meegenomen die met
veel smaak werden verorberd.
Voordat we op pad gingen kregen we
een korte maar duidelijke beschrijving
over het gebied van onze gids, Carin
Laarman, van de afdeling IVN Nieuwegein-IJsselstein. Het gebied dat we gingen bezoeken bestond uit oude houthak-

NatuurNabij

kades en een stuk „nieuwe natuur‟. In het
verleden is het gebied op de schop genomen, het is nu een groene zone. Er zijn
plassen en natte gedeeltes gemaakt.
Het gebied is in 2002 „opgeleverd‟ en
heeft zich intussen ontwikkeld tot een
mooi stukje natuur. Veel vogels op en bij
het water, veel insecten op de bloemrijke
graslanden en slootranden.
Rond een uur of tien gingen we het land
in. We volgden een graspad langs weilanden en een drassige strook. Peter (van
der Wijst) wist een langs vliegende reiger te benoemen als Purperreiger. Hij
wees ons op verschillende vogelgeluiden
en benoemde een grote, overvliegende
roofvogel tot vrouwtje Bruine kiekendief. Gierzwaluwen en Boerenzwaluwen
waren druk op jacht naar insecten, schit-
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terend om te zien.
Bij de uitkijktoren en de plassen aangekomen zagen we veel vogels op en bij
het water. Veel Knobbelzwanen, een
Visdiefje op een stammetje in het water,
een Lepelaar, Indische gans, Nijlganzen,
Aalscholvers en nog veel meer.
We gingen verder over een houthakkade
en ontdekten een mooie harige rups, die
van de vlindersoort Rietvink bleek te
zijn.

Rietvink

Terwijl ik een macrofoto maakte, met
mijn lens bijna op de rups, stond Peter op
een paar meter afstand met zijn telelens
een foto van de rups te maken! Verschil
moet er zijn! Toch vond hij de rups mooi
genoeg om zijn telelens te verwisselen
voor een macrolens. Dat verwisselen
duurde wel even dus al gauw liep de
groep verder en bleven we met z‟n
tweetjes achter. Na een aantal foto‟s verwisselde Peter zijn lenzen weer en hij

foto: Violet Middelman

hoorde een IJsvogel roepen. Prachtig
natuurlijk!
Toen we eindelijk weer aan de wandel
gingen liep de groep een flink eind voor
ons. Halverwege stond Remco ons op te
wachten: hij had weer een rups van de
Rietvink gevonden. Even later zagen we
een vogelnest, waarschijnlijk van een
merel, in een half holle, omgevallen
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boomstam. Het nest was al verlaten, er
lag nog een halve eierschaal naast. Het
zag eruit alsof het broedsel goed was
uitgekomen.
Een klein stukje verderop zagen we een
libel (juffer) rustig op een blad zitten,
een Grote roodoogjuffer.
We waren bezig om de groep weer in te
halen, maar werden afgeleid door een
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Schorsvlieg

foto: Violet Middelman

vliegend insect. Een nachtvlinder? Het
beest wilde maar niet stil zitten voor een
duidelijke foto, maar we konden een paar
plaatjes schieten. Na een beetje hulp via
internet blijkt het een soort Schietmot te
zijn geweest.
Een smal bruggetje met aan één kant een
leuning en meerdere overstapjes over
schuine planken bracht ons over een
brede sloot naar een volgend gebiedje. Er
stond riet waar veel Rietgorzen vertoefden. Aan het eind van dat graspad kwamen we weer een beetje bij de groep.
Eindelijk.

vlieg, een mooie mug of wesp, kevertjes
en de rups van een Donsvlinder.

Een volgende houthakkade bracht ons
uiteindelijk weer naar de plassen en de
uitkijktoren. Het zonnetje kwam een
beetje door, we kregen het bijna warm!
We zagen in de tussentijd nog verschillende soorten insecten, zoals een Schors-

foto pagina 16: Peter van der Wijst
meer foto‟s van Peter , kijk op:
http://picasaweb.google.com/PGServe/Excurs
ieGroeneHart#
En voor de foto‟s van Violet:
http://ivn.wandelavonturen.nl/#202.0

NatuurNabij

De excursie eindigde waar zij was begonnen, bij Zorgboerderij De Haan. Op
een paar mensen na koos iedereen ervoor
om nog iets te eten en/of te drinken bij
het theehuis van de boerderij. Het weer
was lekker genoeg om dit buiten aan een
grote picknicktafel te doen.
Na een mooie en gezellige excursie gingen we daarna allemaal weer op huis
aan.
Violet Middelman
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Excursies in de polder van Eemnes
IVN-Lochem
De afgelopen maanden heb ik, soms
samen met andere IVN-ers en soms
alleen, aardig wat bezoekers in de Eemnesser polder rondgeleid.
Op 10 april jl. kwam een groep IVN-ers
uit Lochem in een grote touringcar mèt
fietsaanhanger. Het kostte nog heel wat
moeite daarvoor een geschikte parkeerplek te vinden, want zoveel aandacht zijn
we in Eemnes niet gewend.
De week ervoor hadden Martien van
Liempd en ik al even voorgefietst en heel
wat vogels rond zien vliegen en lopen.
Zelfs de bruine kiekendief liet zich zien,
maar ook wulpen, kluten, allerlei eenden
en ganzen en natuurlijk grutto‟s, kieviten
en tureluurtjes. Vooral de grutto‟s waren
talrijk. In het plas-drasgebied van Natuurmonumenten foerageerde een groep
van enkele honderden IJslandse grutto‟s.
Ook op de dag van de excursie was er
meer dan genoeg te beleven. Rondgeleid
door Ad van den Herik, Martien en mij
werd het voor IVN-Lochem een zeer
geslaagd bezoek. De Lochemmers hadden een vrij strakke planning en moesten
op tijd weer huiswaarts, maar dat ze het
echt leuk gevonden hadden, was duidelijk. Een paar weken later, midden onder
een weidevogelles bij de Eemnesser
Sluis aan een basisschool, werd ik aangesproken door een paar mij bekend
voorkomende fietsers: twee IVN-ers uit
Lochem, die nog een keertje kwamen
kijken in het Eemland!
Publiekswandeling 18 april.
Hond in de Waai.
Op 18 april was er een publiekswandeling bij de waaien langs de Meentdijk
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Het was mooi weer en de vogels waren
in ruime mate aanwezig.
Hoewel je niet altijd op de aanwezigheid
van vogels kunt rekenen, is het noordelijk deel van de Eemnesser polder zo‟n
goed vogelgebied dat er altijd wel wat te
zien is. De plantengroei was nog niet
echt op gang gekomen, maar er stonden
al wel een paar mooie pollen dotterbloemen. En natuurlijk was er ook genoeg te vertellen over de historie en het
agrarisch natuurbeheer.
De grote groep IJslandse grutto‟s, die we
een week eerder tijdens de excursie met
IVN-Lochem zagen, was al vertrokken
naar hun broedgebied.Toen vlak daarna
de problemen met de IJslandse vulkaan
begonnen, moest ik steeds aan ze denken.
Tijdens het laatste stuk van de wandeling
zagen we een grutto die vreselijk zat te
krijsen. Ook andere vogels waren heel
onrustig. De waarschijnlijke oorzaak van
deze paniek, zwom in de dichtbijgelegen
waai! Een stel jongelui lag op de dijk
gezellig van de zon te genieten en liet
hun hond in de waai met een bal spelen!
Na afloop van de excursie ben ik nog
even een vriendelijk praatje met ze gaan
maken. Veel direct effect had het niet,
maar dat had ik ook niet verwacht.
Ik hoop altijd maar dat er iets blijft hangen. Soms heeft zo‟n praatje namelijk
wel degelijk effect. Een paar weken later
zag ik een paar jongens met vishengels
midden door hetzelfde broedgebied naar
de waai lopen, waar op dat moment ook
duidelijk pullen aanwezig waren. Mijn
praatje met deze jongens resulteerde erin
dat ik ze bij terugkomst van mijn wande-
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ling op een legale plaats
zag zitten vissen. Ze
groetten me zelfs en
riepen: Hier mogen we
wèl vissen, hè?
Andere excursies.
Ik ben lid van de ver”Vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland” en had op
1 mei een fietstocht voor
hen georganiseerd.
De meeste Vrienden
wonen in het midden en
oosten van het Nationaal
Landschap en kennen van Eemnes alleen
de Theetuin. Helaas viel de fietstocht
letterlijk in het water. Toen we een halfuurtje op weg waren ging het zó hard
regenen dat we noodgedwongen moesten
stoppen.
Beter weer was het op 15 mei bij de
fietstocht van het Fietsgilde `t Gooi.
(www.fietsgilde.nl ). Eén van hun tochten gaat gedeeltelijk door Polder van
Eemnes. Een vriend gidste toevallig die
tocht en had gevraagd of ik onderweg
iets wilde vertellen over het agrarisch
natuurbeheer. Leuk om te doen.
De meeste mensen hebben er geen idee
van wat zich daar allemaal afspeelt.
Weidevogellessen met NME
Het Spookbos
NME Het Spookbos te Eemnes verzorgt
schoollessen voor leerlingen uit Eemnes
Laren en Blaricum. Ook daar liggen
meer dan genoeg uitdagingen voor een
IVN-er. Samen met Jeroen, een weidevogelmaatje uit Eemnes heb ik in het

voorjaar de nestkastjes bij het NME
schoongemaakt, gerepareerd en een paar
nieuwe kastjes weer opgehangen
Met Sabine Klaver van het NME heb ik
de Weidevogelles nieuw leven ingeblazen.
Bij zo‟n les fietsen we na een inleiding
in de klas met de bovenbouw van een
basisschool naar de Eemnesser Sluis om
de vogels te bestuderen en ook wat meer
te leren over de polder. Met een schoolklas kwamen we middenin de schaapskudde terecht die de dijk langs de Eemnesser Vaart begraasde. Het hele fietspad
was geblokkeerd en van de schaapherder moesten we maar gewoon met de
fiets aan de hand door de kudde heenlopen! Een mooiere buitenbeleving voor
een schoolklas had ik niet kunnen bedenken.
Nelleke Bary

.
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Natuur achter de hekken
Op 17 april jl hebben we met enkele
IVN‟ers van Eemland samen met IVN
leden uit andere regio‟s een uniek bezoek gebracht aan het Defensie oefenterrein ‟t Harde, onder leiding van Defensie. Doel was het bezoeken van een
unieke jeneverbes populatie, die zich op
dit afgesloten stuk terrein bevindt. En dat
onder leiding van een gids en boswachter, die een langjarige ontwikkeling van
dit gebied in gang heeft gezet na veel
avonden en weekeinden
ontwerpen en plannen .

Voor het voortbestaan van de jeneverbes
is het belangrijk dat er voldoende exemplaren in de buurt staan en dat ze vrij
staan; de wind moet met name tijdens de
bloei vrij spel hebben.
Op „t Harde blijken deze omstandigheden nog in ruime mate aanwezig te zijn.
Ook bevindt zich daar de noodzakelijke
combinatie van “arme” zandverstui-

Na een algemene toelichting over het gebied en de
voorschriften (géén objecten op de foto en houdt
rekening met het feit dat
je op actief schietterrein
bent!!) gingen we op pad
het veld in.
We kwamen al heel snel
bij een stuk waar de foto
hiernaast is genomen.
De jeneverbes (Juniperus)
is de enige boomsoort in
Nederland die op de Nederlandse Rode lijst van
planten staat als algemeen
voorkomend, maar sterk
in aantal afgenomen.
De jeneverbes is een in
Nederland wettelijk beschermde boom. Een
groot deel van de Nederlandse exemplaren groeit
op de Veluwe en in Drenthe. Er is een restpopulatie in Limburg.
.
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vings- en heidelandschappen.
Er vindt op het ogenblik weinig tot geen
natuurlijke verjonging plaats in Nederland en hierop vormt ‟t Harde een grote
uitzondering. De boswachter lichtte toe
dat dit komt door de afvalrace, die altijd
plaatsvindt (statistisch gezien is de kans
erg klein, dat de bes het tot een nieuwe
plant brengt door een dwingende combinatie van “kritische massa” in vrouwelijke en mannelijke planten in elkaars
nabijheid en een afwisseling van droge,
natte, koude en warme jaren).
Nadat al lopend de jeneverbes populatie
was bezocht heeft de boswachter de
excursie voortgezet naar verschillende
andere delen van ‟t Harde, waarin hij op
verzoek een nadere toelichting gaf van
de aanpak (langjarig) van het natuurbeheer van 5000 ha. (!) natuurgebied.
Hiervan waren met name interessant het
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afbranden van heide in samenwerking
met de brandweer, het zagen van inhammen in de bebossing, door “halve
cirkels” te zagen en daarmee de “bosrand” op te rekken, alsook het geheel
“afgraven” van stukken heide om verarming opnieuw een kans te geven. Centraal bij deze activiteiten staan voorwaartse en terugwaartse successieplanning van de natuur in actie.
De dag was helaas te kort, maar zeer
succesvol, mede dankzij de enthousiaste
inbreng van de IVN‟ers zelf!
tekst en foto’s:
Raymond ter Bogt
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Waterbeestjes
Langs mijn tuin loopt een sloot met
schouwplicht. In het najaar moet de sloot
schoon gemaakt worden. Daar staat als
voordeel tegenover dat de sloot in verbinding staat met de Friese boezem en
altijd min of meer het zelfde peil heeft.
Door de jaren heen heb ik verschillende
planten in en langs de sloot gezet. Andere planten hebben zich op meer natuurlijke wijze gevestigd. Zo kan ik tegenwoordig in het voorjaar genieten van de
bloei van dotterbloem, gele lis. Daarnaast speenkruid, dat massaal de slootkant geel verft. In de sloot vormt momenteel gewone waterranonkel een kleurig tapijt. Ondanks zijn “gewone naam”
komt hij minder voor dan de stijve waterranonkel. Ook waterviolier zal binnenkort weer gaan bloeien; de planten
zijn al weer zichtbaar. Het gedoornd
hoornblad komt in ruime mate voor in
deze sloot. Pijlkruid, waterweegbree en
grote egelskop moet ik intomen.
Al met al een sloot geschikt voor veel
soorten waterdieren. De kleine watersalamander komt er behoorlijk veel voor
en ook posthoornslakken en poelslakken vang ik vaak als ik waterdiertjes
zoek voor een project. Zo heb ik voor de
jeugdvogelwacht een aantal waterdieren
verzameld, die als larve in het water
leven en als volwassen insect rondvliegen als voedsel voor insecten etende
vogels.
Een paar voorbeelden die ik gebruikt heb
zijn libellen- en jufferlarven, schietmotten en de water-gaasvlieg. De diertjes
hebben altijd veel bekijks, vooral de
kokerjuffers in hun kunstige behuizing.
Libellenlarven kom ik regelmatig in
flinke hoeveelheden tegen. Ze leven
soms meerdere jaren in de sloot en voe-
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den zich met allerlei waterdiertjes. Ook
de jufferlarven zijn talrijk. Ze leven vaak
maar 1 jaar in het water en zijn ook beruchte rovers. Na het uitsluipen tref je
vaak de huidjes op planten langs de sloot
aan.
De larve van de watergaasvlieg Salis
lutaria is te herkennen aan zijn vele
uitwendige kieuwen. Het 20 mm grote
insect leeft in de modder. Er zijn 3 paar
poten en 7 paar lange behaarde en gelede
tracheekieuwen en een behaarde staart.
Het volwassen dier is een donkere bruinzwarte, grof geaderde gaasvlieg. Je ziet
hem hier het hele jaar door veel langs de
sloten op de vegetatie zitten. Het zijn
slechte vliegers.
Kokerjuffers of schietmotten (Trichoptera) komen in vele soorten voor. De
volwassen schietmotten lijken iets op
kleine vlinders, de vleugels zijn met
schubben bedekt. Een roltong ontbreekt
echter. Het zijn uitgesproken nachtdieren, die weinig vliegen. Daar de monddelen sterk gereduceerd zijn, wordt er
nauwelijks gegeten en hoogstens wat
druppels water opgenomen. Na de paring
legt het vrouwtje enkele tientallen eitjes
in een 1 tot 2 cm groot geleipakket, dat
aan een oeverplant wordt gehecht. De
larven, kokerwormen genaamd, spinnen
vrij wel allen kokertjes, sommige soorten
een vangnet.
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Ze doen dat met zijdeachtige kleverige
spindraden uit spinklieren die in de
monddelen uitmonden. Ze gebruiken
daarbij allerlei materiaal, zoals stokjes,
stukje blad, holle stengeldelen, steentjes,
huisjes van slakken en kleine stengeltjes,
zoals op de foto. Het is een leuk gezicht
de wormen bezig te zien met het bouwen
van hun kokertjes. Ook deze insecten
verpoppen en sluipen uit. Daartoe wordt
de koker vast gesponnen aan een ondergrond. Vlak voor het uitkomen verlaat de
pop haar koker en kruipt via een plantenstengel uit het water waar ze spoedig
vervelt tot een volwassen schietmot.
Voor het project voor de jeugdvogelwacht had ik de diverse larven in bakjes
met een foto van het volwassen insect
erbij. Na uitleg mochten ze zelf in de
sloot vissen naar waterbeestjes.
Gerrit van Beest
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Speel-o-theek
Sinds dit jaar is de Speel-o-theek van
Stichting Balans gehuisvest op Balans
kinderboerderij de Veenweide. Kinderen
kunnen tegen een kleine vergoeding voor
lidmaatschap speelgoed lenen en mee
naar huis nemen.
Simone van Dongen
medewerker NME
Stichting BalansSoest

Veenweide

Balans Kinderboerderij De Veenweide

Vernieuwde beleeftuin.
Op Balans kinderboerderij de Veenweide
is op woensdag 21 april jl. de vernieuwde beleeftuin geopend met een daverende
sprookjesmiddag. In de beleeftuin kunnen de kinderen genieten van allerlei
soorten bloemen en bijtjes. We hangen
bijenhotels op die door kinderen van de
tuinclub zijn gemaakt.

Vedelaarpad 53, 3766 CM Soest
035 6018136
Openingstijden kinderboerderij
werkdagen van 09:00-17:00 uur
zaterdags van 12:00-16:00 uur.
Vanaf mei ook op zondag van 12:00-16:00.
Openingstijden Speel-o-theek;
Ma- en woe van 10:00-11:30 uur.
Vrijdagmiddag van 13:30-15:00 uur.

Is dat niet gevaarlijk? Vragen ouders
soms bezorgd. Wij leggen uit, - ook met
een informatiebordje - dat de solitaire
bijtjes net als andere bijen wel een angel
hebben, maar dat zij niet agressief zijn
en dat ALS ze zouden willen steken,
deze bijen niet door mensenhuid steken.
Rugzakroute Jonge Dieren
In dit seizoen kunnen kinderen van 3 – 7
jaar onderbegeleiding van hun ouders/begeleiders een rugzakje lenen over
jonge dieren op de kinderboerderij. Het
rugzakje voert de kinderen langs alle
jonge dieren. Bij elk dier wordt even
stilgestaan met een verhaaltje of liedje.
De kippen kunnen gevoerd worden want
er zit wat kippenvoer in de rugzak. Ondertussen kunnen de kinderen ook een
kleurplaat kleuren; Alles zit in de rugzak!
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Stichting NMC Baarn
De Groene Inval
Schooltuinenseizoen van start
Het schooltuinenseizoen 2010 is weer
begonnen. Op maandag 12 april startten
95 kinderen met het zaaien van de tuinkers op hun eigen stukje grond.
Wekelijks komen de kinderen naar De
Groene Inval om in hun tuintje van 14m²
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te werken. Tot half juni wordt er nog
wekelijks gezaaid. Als laatste gaan de
sperziebonen de grond in.
Naast het tuinieren na schooltijd zijn er
ook nog vier schoolklassen die komen
tuinieren onder schooltijd
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Ook zij komen wekelijks met de hele
klas één uur op de schooltuinen werken.
De leerlingen die tuinieren onder schooltijd krijgen iedereen tuintje van 3 m2.
Het schooltuinenseizoen duurt nog tot
eind september.
Floralia
Op 18 en 19 juni wordt weer de jaarlijks
terugkerende Floralia tentoonstelling
georganiseerd. In tegenstelling met
voorgaande jaren houden we deze tentoonstelling niet in één van de drie zorgcentra in Baarn maar spelen we dit jaar
een thuiswedstrijd en organiseren we
deze tentoonstelling in De Groene Inval.
Alle leerlingen uit de groepen 6 van de
Baarnse basisscholen kregen in maart
twee stekplantjes om thuis op te kweken.
Het eindproduct hiervan is te bekijken in
de tentoonstelling. De soorten die moesten worden opgekweekt zijn: fuchsia,
vlijtig liesje, begonia en surfinia. Een
deskundige jury zal per soort de drie
mooiste planten belonen met een prijs.
Op 18 juni om 19.00 uur zullen de prijzen worden uitgereikt door wethouder
H.P.C. van de Kerk.
Op 19 juni kunnen kinderen die een
schooltuintje hebben ook bij De Groene
Inval terecht om in hun tuintje te werken
of om hun ouders te tonen wat zij al
allemaal hebben opgekweekt.
Ook wordt op 19 juni 2010 de door de
vereniging Groei en Bloei georganiseerde “Open Tuinendag” gehouden. Op
deze dag zijn er een aantal particuliere
tuinen open gesteld voor bezichtiging.
De Groene Inval zal ook daar zijn bedrage aan leveren door het openstellen van
de NatuurTuin Baarn en de schooltuinen.
De Groene Inval is zaterdag 19 juni open
van 09.00 uur tot 15.00 uur.
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Fietsen voor een goed doel
Zondag 6 juni 2010 organiseert Rotary
Baarn/Soest een fietstocht met als thema
“Proeven en fietsen”.
Deelnemers maken een fietstocht door
Baarn en omgeving. Onderweg zijn een
aantal stopplaatsen waar iets geproefd
kan worden.
De start is bij woonwarenhuis Nijhof
vanaf 10.00 uur. Kasteel Groeneveld is
het eindpunt van de rit.
Ook De Groene Inval doet hieraan mee.
Wij zullen de eerste stopplaats zijn waar
de deelnemers honing kunnen proeven
die door mensen van de Bijenvereniging
wordt aangeboden.
Het goede doel dit jaar is onderzoek naar
hersentumoren bij kinderen. De opbrengst van deze fietstocht wordt overgemaakt naar dit doel.
Pak de fiets op 6 juni en fiets mee. Heb
plezier onderweg en steun meteen dit
goede doel.
Piet Korver
medewerker Natuur- en Milieueducatie
Meer informatie:
Stichting NMC Baarn
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

Laatste projecten NME in het
schoolseizoen 2009-2010
Behalve de rondreis met Keesje Knol
(het Soester knolletje) door de landschappentuin naast het milieucentrum,
organiseren we vanuit onze tuin dit jaar
ook nog een veldwerk Zuidereng in
samenwerking met Stichting de Windhond, voor de groepen 7 en 8.
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De imkers komen ook weer bij de Kwekerij langs om 12 groepen 5 en 6 van
alles over hun bijen te vertellen en te
laten zien.
NME-jaarprogramma voor 2010-2011
Het nieuwe NME-jaarprogramma voor
2010-2011 is alweer gereed en scholen
kunnen zich vanaf juni weer inschrijven.
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U kunt het programma ook bekijken op
www.soest.nl/nmcsoest.
De scholenwerkgroep van IVN Eemland
zal weer aan de volgende projecten uit
het totale NME-aanbod in Soest meewerken of ze organiseren en uitvoeren:
Luchtkasteel tot Dassenburcht (landgoed
Hove Beaulieu van dhr. Meerts),
de herfstwandeling (de Zoom),
de slootjesles (Eempolder) en
Operatie Zandloper (natuurbeheer
in de Soester duinen).
Tot en met 12 juni 2010 kunt u MET
BELGERINKEL NAAR DE WINKEL fietsen in
Soest Voor de deelnemende winkeliers,
de afloop van de actie en de prijswinnaars kijk op: www.soest.nl/belgerinkel.
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Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie van de basisscholen in Soest, is ook het milieucentrum grotendeels voor publiek gesloten:
5 juli t/m 12 augustus 2010.

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
milieucentrum@soest.nl
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IVN PUBLIEKSWANDELINGEN
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
Zo 27 juni
De tocht:

Dagcoördinator:
Locatie:
Aanvang:
Za 11 sept.
De tocht:

Dagcoördinator:
Locatie:
Aanvang:
Zo 12 sept.
De tocht:
Dagcoördinator:
Locatie:
Aanvang:
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Historisch Soest en haar natuur
IVN Eemland houdt behalve van de natuur ook van een beetje
cultuurhistorie op zijn tijd. Via het historisch centrum lopen we
naar de Eng, waar historie en natuur naast elkaar hun plaats hebben. We bezoeken de molen „De Windhond‟. Een must voor elke Soester en een leuke tocht voor anderen.
Sien Overduin 035-6014841.
Parkeerplaats van de Oude Kerk aan de Torenstraat in Soest.
14.00 uur
Thema polders: wandeling i.s.m. Natuurmonumenten en
Landschapsfonds Eem en Vallei.
Vanuit deze plaatselijk bekende boerderij lopen we in alle vroegte de prachtige natuur in. Over deze toch kregen we extra veel
enthousiaste reacties. Bij het zonnegloren de polder in en planten
en vogels bekijken, als altijd onder leiding van ervaren gidsen.
Bij deze tocht is opgeven verplicht en wordt een bijdrage gevraagd. Informatie bij de tochtcoördinator.
Margreet Breukelaar (035-5412643)
Boerderij Netelenburch, Zuidereind 35, Baarn.
7.00 uur
Thema polders: wandeling i.s.m. Natuurmonumenten en
Landschapsfonds Eem en Vallei.
Zie bij 11 sept.
Margreet Breukelaar (035-5412643)
Boerderij Netelenburch, Zuidereind 35, Baarn.
7.00 uur
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De zomer van WoesteLand
WoesteLand is de jongerenorganisatie
van het IVN en bestaat geheel uit vrijwilligers die het leuk vinden om kampen en
werkweekendjes te organiseren.
Bij alle activiteiten die WoesteLand organiseert staat de beleving van en de
educatie rondom de natuur voorop. Daarom brengen we onze tijd op kamp ook
midden in de natuur door.
De educatie vindt tijdens de activiteit niet
plaats tijdens een suffe voordracht of een
prachtige powerpoint presentatie door
een begeleider. In plaats daarvan wordt
de educatie op allemaal subtiele manieren door het kamp geweven: we leven
een week met zo min mogelijk energie,
we bouwen een zonnecel, of we werken
de plaatselijke waterproblematiek uit in
een schimmenspel. Lekker zelf bezig zijn
is veel leuker, veel intenser, en zo wordt
de educatie meteen tastbaar en toepasbaar in het dagelijkse leven.
Eén van de belangrijkste bezigheden is
het doen van natuurbeheerswerk, dat
doen we tijdens iedere activiteit. Overdag
werken we middenin de natuur waarin
we ‟s nachts slapen. Zo word je je pas
echt bewust van het belang en de
schoonheid van een gebied. Vaak steken
of zagen we boompjes, maar ook baggeren we in sloten of hooien we drassige
grasvelden. Wat voor werk het ook is, het
is altijd erg leuk om te doen
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Jongeren van over heel Nederland melden zich ieder jaar weer aan voor de
activiteiten van WoesteLand en die activiteiten vinden ieder jaar weer plaats op
de mooiste locaties. De meeste activiteiten zijn in Nederland maar we steken ook
wel eens de grens over.
Waar ze ook vandaan komen en waar
WoesteLand ook heen gaat, er is één
overeenkomst te vinden: WoesteLanders
zijn tussen de 12 en 30 jaar oud.
Ook deze zomer verzamelt WoesteLand
zich weer om de natuur in te trekken. Er
wordt gedanst op de beats van de natuur,
oude ambachten worden weer in ere
hersteld, in de Oostvaardersplassen worden de verlokkingen van de natuur bestudeerd en er worden vele grenzen overgestoken richting Dimzeni…
Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze
website (www.woesteland.nl) of ga gewoon een keertje mee!
Bent u helaas te oud om nog mee te mogen, maak dan de jongeren in uw omgeving enthousiast. Heeft u tenslotte nog
vragen over WoesteLand, stuur gerust
een mailtje naar info@woesteland.nl.
Wie weet tot ziens!
WoesteLand,
Inge Hogeling
(inge@woesteland.nl)
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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. penningmeester IVN Eemland
tarief 2010:
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 a.i.
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
scholenwerkgroep@ivn-eemland.nl
Vlinders
Hetty Edrees
033 4531660
vlinderwerkgroep@ivn-eemland.nl
Vogels
Jaap van den Berg
06 51857877
vogels@ivn-eemland.nl
Wandelingen
Rob van Rijn
30 2724524
Margreet Breukelaar
035 5412643
wandelingen@ivn-eemland.nl
Weidevogels
Roel van Wijk
035 5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl
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