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Corry Kamphorst
Zaterdag 4 september 2010 overleed Corry Kamphorst. Ondanks haar uitzichtloze
ziekbed kwam het einde onverwacht.
In 2004 kwam Corry in beeld toen ze de IVN Natuurgidsen cursus ging volgen. Een
besluit, waarvan ze later zou zeggen dat het misschien wel het beste was geweest dat
ze in jaren had genomen. Nadat ze in mei 2005 haar natuurgidsen diploma had behaald werd ze actief in de werkgroep Natuur- en Milieubeleid, gericht op Baarn, een
kerngroep die ze zelf in het leven had geroepen. Het was de tijd van de problematiek
rond de Drakenburgergracht en het Voorontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied
en haar inzet oogstte zelfs waardering op het hoogste bestuurlijke niveau in Baarn.
Daarnaast was ze actief lid van de werkgroep Wandelingen en was ze betrokken bij
programma‟s als „Samen Verantwoordelijk‟ en „Ons Eemland‟. Programma‟s die tot
doel hadden om door samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Ark- en
Eemlandschap, en ook met individuele boeren, de kwaliteit van het agrarisch natuuren landschapsbeheer te verbeteren. Of, zoals bij „Ons Eemland‟, om de verschillende
waarden van Eemland onder de aandacht te brengen. Natuurbegeleiding bij de kievitsafari‟s van Bert van den Hengel en boerderij excursies bij Adriaan van Roomen, waar
het landschap gelezen werd, vloeiden daar direct of indirect uit voort.
In 2007 nam ze het secretariaat van het bestuur van IVN Eemland op zich en ook in
die rol ontpopte ze zich als een toegewijd en betrokken bestuurslid; vriendelijk, behulpzaam, regelend en initiatiefrijk. Vroeg in de herfst van 2009 kreeg ze het fatale
nieuws van haar ziekte te horen. Haar laatste initiatief, een vogelkijkscherm bij het
gemaal Zeldert, heeft ze nog verwezenlijkt gezien, zij het op foto‟s, want toen was ze
al te zwak om er nog te gaan kijken.
Corry, bedankt voor alles wat je voor IVN Eemland, maar ook voor ons persoonlijk
hebt betekend. We zullen je ernstig missen.
Pieter Augustinus
Max Kruijtzer
Rob Tiepel
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Van het bestuur
Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad. Niet al te veel verregend in de
laatste weken van augustus. Tijdens een trekking* van een paar weken in de Himalaya
(Ladakh in het noorden van India) kreeg ik erg veel regen te verwerken. Toen we
terugkwamen in het dal bleken daar grote overstromingen en 'landslides' geweest te
zijn, waarbij tenminste duizend mensen dakloos waren geworden en 200 mensen waren omgekomen. Het is duidelijk dat de veranderingen in het weer in deze streken
grote gevolgen heeft. Enerzijds de grote hoeveelheid neerslag (65 mm per dag in
plaats van 35 mm per jaar) waardoor de huizen met platte daken en bruggen van klei
in water oplossen als een suikerklontje en anderzijds een groot gebrek aan drinkwater
dat grotendeels komt uit smeltende gletsjers zo lang die er nog zijn. Het illustreert
maar weer dat de natuur nog grote verassingen voor ons in petto heeft. Hoewel de
veranderingen in het klimaat in Europa en de ongemakken die daaruit voortvloeien
minder zullen zijn, zullen ook wij ons moeten aanpassen en daar op een goede manier
moeten inspelen. Om dat te kunnen is kennis van natuur en milieu een eerste vereiste.
Als IVN kunnen we daar een bijdrage aan leveren.
Zoals in de vorige NatuurNabij vermeld werkt het bestuur, samen met de coördinatoren, aan het ontwikkelen van een aantal nieuwe projecten.
Raymond ter Bogt heeft grote vorderingen gemaakt met het op de rails zetten van een
nieuw project gericht op het activeren van de jeugd (12-15 jaar). Dit project wordt
uitgevoerd samen met het Baarnsch Lyceum, Kasteel Groeneveld en Scouting Baarn
(zie ook een verslag elders in dit blad).
De Werkgroep Cursussen heeft een interessante nieuwe cursus opgezet bedoeld voor
mensen die meer van de natuur willen weten maar onvoldoende tijd hebben om de
Natuurgidsencursus te volgen. Deze “groene cursus” bestaat uit 4 lezingen en 3 excursies. De eerste cursus begint al eind september (zie voor het programma elders in deze
NatuurNabij). Bij voldoende belangstelling wordt er een tweede cursus gegeven in het
voorjaar.
Samen met de Werkgroep Cursussen beraadt het bestuur zich over de opzet van een
“opfris”cursus voor de natuurgidsen. De cursus zal niet gericht zijn op “bijscholing”
in de zin van uitbreiden van kennis (die is er immers al meer dan genoeg) maar op
vaardigheden (hoe, wat en waarom breng ik kennis en betrokkenheid over natuur en
milieu over) en op het bevorderen cohesie (informatie uitwisselen en samenwerken)
onder de natuurgidsen.
Dit idee sluit goed aan bij een Workshop die we in oktober willen organiseren, waarin
onze publieksactiviteiten centraal staan. Het doel is om ideeën uit te wisselen over hoe
we het publiek moeten en willen benaderen en of we dat wel effectief doen. Daarbij
komt steeds weer de vraag boven waarom we dat eigenlijk doen en wat we willen
bereiken.
Namens het bestuur, Tony Gaillard
*Voor een kort verslag en foto‟s van deze reis mail naar :voorzitter@ivn-eemland.nl
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Groene Cursus in september en oktober 2010
In september en oktober 2010 wordt door IVN Eemland een “groene cursus” verzorgd. De cursus is bedoeld voor inwoners van de regio‟s Eemland (Soest, Baarn,
Eemnes en Bunschoten-Spakenburg) en Amersfoort, die meer willen weten van natuur
en landschap in hun leefomgeving. Een ieder die in deze regio‟s woont en/of werkt is
van harte uitgenodigd aan deze cursus deel te nemen.
Wat wordt beoogd met de cursus?
Met een groene cursus wordt geprobeerd mensen die geïnteresseerd zijn in natuur en
landschap kennis te laten maken met de achterliggende levensprocessen. Omdat de
cursus in de herfst wordt gegeven zijn thema‟s gekozen, die juist in dit seizoen aandacht vragen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.
De groene cursus bestaat uit 4 lesavonden en 3 excursies.
De lesavonden worden gehouden van ongeveer 20:00 uur tot 22:00 uur.
De excursies worden gehouden tussen 10:00 uur en 12:00 uur.
De data en onderwerpen zijn:
Donderdag 23 september: Vleermuizen.
Docent: Zomer Bruin.
Locatie: De Ossenstal, Groeneveld, Baarn.
Aansluitend aan de les: Vleermuizen spotten rond Kasteel Groeneveld.
Donderdag 30 september: Paddenstoelen.
Docent: Bert Tolsma.
Locatie: De Kwekerij, Molenstraat 157, Soest.
Bijbehorende excursie: Paddenstoelen herkennen, zaterdag 2 oktober in De Zoom.
Donderdag 14 oktober: Vogeltrek.
Docent: Ad van den Herik.
Locatie: De Ossenstal, Groeneveld, Baarn.
Bijbehorende excursie: Trekvogels spotten, zaterdag 16 oktober bij het Eemmeer.
Donderdag 28 oktober: Bos en (bos)zoogdieren in de herfst.
Docenten :Tanneke Voorintholt en Pia Kleverlaan.
Locatie: De Ossenstal, Groeneveld, Baarn.
Bijbehorende excursie: zaterdag 30 oktober. Locatie wordt later bekend gemaakt.
De kosten voor de gehele “groene cursus” zijn €35. Dit cursusgeld is inclusief het
lesmateriaal dat tijdens de cursus wordt verstrekt en de koffie/thee op de lesavonden.
Inschrijven kan tot en met 23 september 2010.
U kunt zich als volgt opgeven voor het volgen van deze “groene cursus”:
Per email: cursussen@ivn-eemland.nl Via telefoon: 035 6012600 of 035 6028377
Wilt u eerst nadere inlichtingen, neemt u dan contact met ons op.
5
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Watervogeltellingen voor SOVON
Op 19 september is de eerste telling van watervogels weer voor het nieuwe seizoen. In
het kader van deze telling zijn voor het SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogel
Onderzoek Nederland) vooral de watervogels van belang maar wij tellen alle vogels
die we aantreffen.
Bij voorkeur gaan we per fiets en gewapend met verrekijkers de gehele Soester polder
door. Rien Broeckman is hier ooit mee begonnen maar hij is helaas eerder dit jaar
overleden.
Ik ken Rien pas vanaf de ijsvogelavond in 2007. Daarna ben ik mee gaan doen met de
wintertellingen in de polder. Hij was wel blij met mij want ik ving allerlei geluiden op
die hij niet meer kon horen en wist er ook nog eens een vogelnaam aan te hangen. Wel
moest hij steeds weer plagen dat de telling altijd zo lang duurde met mij erbij omdat ik
om de haverklap stil stond en weer ergens een vogeltje zag of hoorde. En dan had ik
nog zoveel te vertellen.
Eind vorig jaar bij de telling had hij een gehoorapparaat en hij was heel blij dat hij de
zachte en hoge piepjes weer kon horen. Wel moest hij ze weer leren kennen want
blijkbaar gaf het apparaat ze niet helemaal goed weer, maar wat was hij er blij mee.
De laatste tellingen deden we met z'n tweeën in de auto en niet op de fiets. Het was te
koud voor hem, zelfs met twee broeken over elkaar. Altijd even opwarmen bij de
Vogelopvang en daar even babbelen met de aanwezigen. Voor zo'n telling moet je wel
een dag uittrekken.
14 februari 2010 hadden we een bijzondere connectie. Ik zag wat en nog voordat ik
Rien erop kon wijzen wist hij al wat ik bedoelde. Omgekeerd net zo. Zo ontdekte ik in
het bosje bij de Amersfoortse Waterzuivering een reebok. Rien liep iets voor me en ik
zei: "Stop!" Hij wist wat ik wilde zeggen en hij keek direct recht naar de bok. Daar
hebben we elkaar met z'n drieën enkele minuten staan bekijken.
Begin mei ben ik nog bij Rien geweest. Hij stond er op om thee voor me te zetten.
Samen hebben we de papieren van het SOVON gezocht en ik kreeg een hele stapel
mee. "Huiswerk!" zei hij.
Ik neem die wintertelling in de polder van hem over maar het zal nooit meer hetzelfde
zijn.
De data waarop de tellingen moeten gebeuren zijn door het SOVON vastgesteld.
Meestal rond de derde zaterdag van de maand. Daar kan van afgeweken worden als
dat niet zo uitkomt.
De teldata voor dit seizoen zijn bij mij op te vragen en ook op te zoeken op de website
van SOVON. Ook als u nog niet zoveel van de vogels weet, maar er wel meer over
wilt leren, kunt u meedoen. Eten en drinken voor onderweg meenemen, want het is
best een lange (maar leuke!) dag. Gaandeweg leert u de vogels herkennen.
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We starten om 10:00 uur bij de Oude Kerk, pauzeren tussen de middag even bij de
Vogelopvang en zijn rond 16:00 uur aan het einde bij de Soester Waterzuivering.
Bij de Amersfoortse Waterzuivering is er een wandeling naar de Eem om ook daar de
vogels te tellen. Een lekker dagje in de buitenlucht en allerlei vogels ontdekken, wie
wil dat nu niet?
Mocht u belangstelling hebben om mee te doen met deze tellingen dan kunt u zich
aanmelden bij mij.
Bij voorkeur per e-mail op pgserve@gmail.nl of eventueel via 06-26438782.
Tekst en foto: Peter van der Wijst
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Vogelkijkscherm geplaatst bij gemaal Zeldert

Foto: Pieter Augustinus
Het Waterschap Vallei & Eem heeft op 12 juli 2010 een houten vogelkijkscherm geplaatst ter hoogte van Zuidereind 35 te Baarn dichtbij gemaal Zeldert. Via een door
wilgenvlechtwerk beschut pad kan men naar het scherm lopen zonder de vogels te
verjagen.
Het scherm kijkt uit op een „dode‟ arm van de Eem, die in 1976 ten behoeve van de
scheepvaart van de hoofdrivier is afgesneden, en deels ook op een waai (of wiel) ontstaan in 1895 tijdens een dijkdoorbraak. Deze plek is nu een rustige omgeving voor
watervogels, vooral ook voor wintergasten omdat dit open water ‟s winters niet zo
snel bevriest.
De plaatsing van het vogelkijkscherm is een initiatief van IVN Eemland (met name
van Corry Kamphorst), het Waterschap Vallei & Eem, Natuurmonumenten en familie
Van den Hengel van boerderij Netelenburch. Architectenbureau Groenesteijn uit
Baarn maakte belangeloos het ontwerp.
Corry Kamphorst heeft zich enorm ingezet voor dit project, dat later is overgenomen
door Pieter Augustinus. De reactie van Corry in juli jl: “Ik ben er reuze blij mee dat
het scherm nu toch gerealiseerd is! Geen steen verlegd in de rivier maar wel een paal
geslagen om van de natuur te genieten. En IVN Eemland aangewezen als wegwijzer
naar de natuur..”
NatuurNabij
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Deze foto‟s zijn gemaakt door Caspar Huurdeman. De hele serie is te zien op zijn site:
http://picasaweb.google.nl/Ypendael/VogelkijkhutNetelenburgBaarn#l/
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Publiekswandeling op 27 juni 2010
De natuur op de Eng en een bezoek aan De Windhond

Het was een hete zondagmiddag toen Tanneke en ik een groepje wandelaars welkom
heetten op het parkeerterrein bij de Oude Kerk. Zo warm dat sommigen toch maar
kozen voor een middagconcert in een koele kerk; één mevrouw besloot op het laatste
moment het omgekeerde, zij vulde vlug een flesje water en ging met ons op pad.
Elke keer is het een genot in de historische kerkenbuurt te starten en iets over het
ontstaan van Soest te vertellen, het langgerekte dorp aan de voet van een stuwwal met
zijn akkers op de hooggelegen eng en zijn eeuwenoude geschiedenis.
Maar op een als natuurtocht aangeprezen wandeling kun je ook weer niet te veel tijd
besteden aan historische gebouwen zoals het oude raadhuis van de vroede vaderen
(inclusief vroedvrouw), de eerste lagere school en een oudemannenhuis, omhoog dus
naar de Soestereng via een aloude veldweg, het Chris Uiterwijkpad.
Slimmeriken hadden niet alleen water bij zich maar ook een paraplu tegen de ergste
zonnestralen. Tja en dan wil je wat vertellen over de flora van de akkerranden. Het
verhaal over Bijvoet lukt nog wel, maar over de (helaas) pas gemaaide bermen, die er
kaal en bruin bij lagen, konden we niet veel kwijt. Het gemeentelijke maaibeheersplan
had geen rekening gehouden met ons en nog minder met Ooievaars- en Reigersbek,
Melganzevoet en al die andere planten. Nog voor ze in bloei stonden, laat staan zaad
hadden gevormd, waren de bermen gemaaid.*)
Wat we wel zagen: een nieuwe nestkast voor torenvalken aan de schoorsteen van de
NatuurNabij
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oude melkfabriek. Bewoners ontbraken nog, maar wie weet.
Boven op de eng zagen we behalve
veel maïs ook percelen rogge, maar
de huidige „schone‟ graanzaden ontberen de vanouds bekende zaden van
akkerkruiden zoals korenbloem,
korensla, voederwikke, akkerleeuwenbek enz. Op één akker, dicht bij
de molen ontdekte ik later korenbloemen, maar die zaden bleken
speciaal mee gezaaid.
Op de Engenbergsteeg stonden we
stil bij de grafheuvel en natuurlijk
discussieerden we weer over mijn
stokpaardje of er wel of geen begroeiing op deze in het verre verleden kale grafheuvel hoort. Hoe het
ook zij, de in de jaren tachtig geplante bomen staan er niet fraai bij en ik
hoop nog mee te maken dat de grafheuvel weer boomloos oprijst in het
landschap.*)
Inmiddels wenkte De Windhond met
zijn wentelende wieken: kom, kom!
Op de molen gaf een vrijwillig molenaar tekst en uitleg over de werking van de molen, het malen van meel en wat dies meer zij. Het uitzicht vanaf de stelling is altijd
weer fascinerend, de groen en gele akkers, de wolkenluchten en de torenspitsen van
een drietal Soester kerken. Over de belangrijke functie van de molen waar vroeger de
Soester boeren hun rogge lieten maaien valt veel te vertellen, maar vanwege de beschikbare tijd bleven die verhalen nu achterwege.
We daalden af via de Veldweg en zowaar daar ontdekten we op een smalle berm bij
een woning de eerste „verdwaalde‟ akkerbloemen: klaproos, korenbloem, knopherik,
voederwikke en kamille. Eind goed, al goed?, nee dat niet en toch was deze publiekswandeling geslaagd, gehoord de positieve reacties van ons wandelpubliek
Tekst: Sien Overduin
Foto’s: Peter van der Wijst:Soester Eng en bloeiende luzerne
*) Pieter Augustinus, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Eng liet mij desgevraagd weten dat in het laatste onderhoud op 16 juni 2010 met de (nieuwe) wethouder
van de gemeente o.a. de grafheuvel en de geplande herstelwerkzaamheden aan de orde
zijn geweest.
Veel schot zit er niet in de plannen maar dit najaar moet er meer duidelijkheid komen.
Wat het maaibeheer betreft: Pieter zal dit in het e.v. overleg aan de orde stellen.
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Inventarisatie rond het Pluismeer, 3 juli 2010
Het was een snikhete, zonnige en benauwde dag met onweer in het vooruitzicht. Goed
voor wat afzeggingen, maar toch trokken we met een klein groepje vrouwen het veld
in om rond het Pluismeer de libellen te determineren en te inventariseren Ik dacht dat
het te heet zou zijn voor ons en de libellen. Zouden ze rond het middaguur wel terugkomen naar het water om te paren en eitjes af te zetten of zouden ze zich verschuilen
in het bos of de vegetatie zoals wij in onze koelere huizen?

Elizabeth en Jelly in actie

Om half één liepen we er naar toe door een lange beschaduwde laan, waar al wat libellen vlogen en ook het groot dikkopje fladderde. Ik was erg benieuwd wat we bij de
plas zouden aantreffen gezien de biotoop: een ven met zwart naar het leek diep water
zonder drijvende waterplanten omzoomd door met name pitrus en op andere plekken
wel wat ondiepere plasjes. Wat mij zorgen baarde was de hoeveelheid koeienvlaaien,
die het waarschijnlijk zure ven ook nog voedselrijk zouden kunnen maken. Als zo‟n
proces van verzuren en verrijking tegelijkertijd doorzet, houd je uiteindelijk alleen
“het zure viertal” over: de viervlek (Libellula quadrimaculata), de zwarte heidelibel
(Sympetrum danac), de watersnuffel (Ennalagma cyathigerum ) en de gewone pantserjuffer (Lestus sponsa).
Wat een luxe een vergunning te hebben om zo‟n prachtig natuurgebied te mogen betreden. In de verte zag ik al vele viervlekken (Libellula quadrimaculata) rondvliegen.
Maar er was meer! We baanden ons voorzichtig een weg langs het ven stappend overvele kleine donkere kikkertjes en manoeuvrerend langs de prachtige kleine zonnedauw. De warmte viel mee door een lekker windje en later de bewolking.
NatuurNabij
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Mijn bange vermoedens werden niet bewaarheid, we zagen negen soorten libellen en
juffers en wat betreft het aantal mochten we ook niet mopperen. Onze schatting aan
het eind lag op 189 libellen en juffers op ongeveer 300 meter wandelen rondom het
ven, ca. driekwart rond.
Hetty wrong zich in allerlei bochten en stapte midden in een koeienvlaai om bijna alle
libellen en met name de vroege glazenmaker op de foto te krijgen, wat haar ook nog is
gelukt. De vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) staat, let wel, op de rode lijst!
Elizabeths oog viel vooral op de lantaarntjes (Ischnura elegans) die veelvuldig parend
als hartje (paringswiel) kwetsbaar en mooi in de vegetatie hingen.
Hetty probeerde ook de lastige smaragdlibel (Cordulia aenea) op de foto te krijgen,
maar die vertikte het om te gaan zitten. Zij hadden het veel te druk met het langs de
oever te vliegen om een vrouwtjes te vinden en hun territorium te beschermen over
ongeveer een lengte van 20 meter per imago langs de oever. Geschat aantal: 20.
Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan de smaragdgroene ogen.
Het grootst in aantal waren de azuurwaterjuffers met een prachtige azuurblauwe kleur:
60. We hebben steekproeven genomen of we de “zure” watersnuffel (Ennalagma cyathigerum) zagen, maar die was er gelukkig niet. Het feit dat de azuurwaterjuffer in wel
een vrij groot aantal bij het Pluismeer rondvliegt maar de watersnuffel niet betekent
dat het ven toch niet erg zuur is. Dit is ook af te leiden uit de aanwezigheid van de
smaragdlibel.
Bij navraag binnen de Vereniging voor Libellen Studie kwam ik te weten dat dit ven bevestigd door onze waarnemingen - niet zo‟n zure kwaliteit heeft doordat er mogelijk
aanrijking is met matig voedselrijk diepe of oppervlakkige kwel. De invloed van grazers in de toekomst is onduidelijk. Het hangt van de hoeveelheid en soort grazers en
de grootte van het water af. Het Pluismeer is wel voedselrijker geworden. Er wordt
wat grondwater aangevoerd, waardoor het licht gebufferd is, ofwel sterke verzuring
wordt tegengehouden doordat er basisch water wordt aangevoerd.
Voor wie meer wil weten, zie: http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/
Alterrarapporten/AlterraRapport542.pdf
of googlen op Kader Richtlijn Water Pluismeer, of waterkwaliteit en Pluismeer.
De vier heidelibelletjes die nog niet helemaal uitgekleurd waren kostten ons de meeste
hoofdbrekens, maar met de scherpe foto‟s van Hetty kon ik deze thuis met wat hulp op
naam brengen als bloedrode heidelibellen (Sympetrum sanguineum). En het is altijdweer indrukwekkend om een paar grote keizerlibellen (Anax imperator), de grootste
libellen die er in Nederland zijn, te zien. De gewone pantserjuffer (Lestes sponsa), die
we in de voorbereidende wandeling op 30 juni zagen konden we niet terugvinden.
Deze werd nu vervangen door de houtpantserjuffer (Lestes viridis).
En toen begon het zachtjes te regenen. We verlieten snel het gebied en liepen naar de
Biologische Boerderij Charlotte Hoeve, waar we als juffers onder een paddenstoelvormig zonnescherm (het rugteken van de watersnuffel) beschermd tegen de zware
13
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Viervlek

regenbui het net droog konden houden. Het was heerlijk om na te genieten met een
drankje en lekkere kersen.
En…..dan heb ik nog niets verteld over al het andere bijzonders dat we gezien hebben,
zoals een hagedis, een hagedissenhuidje, het huidje van een libellenlarve en een pop
van een geparasiteerde nachtvlinder door sluipwespjes.
Tekst:Jelly Lamsma
Foto’s: Hetty Soetekouw

Liggende vleugeltjesbloem op de Stompert.
Het gebeurt meer dan eens dat de Plantenwerkgroep bijzondere vlinders of rupsen
aantreft en de Vlinderwerkgroep bijzondere planten tegen het lijf loopt. Dit is natuurlijk geen verrassing. Planten en vlinders zijn heel nauw met elkaar verbonden en een
bijzondere biotoop herbergt meestal bijzonderheden uit beide groepen.
En zo gebeurde het dat Hetty Soetekouw van de Vlinderwerkgroep een melding maakte van een bijzonder plantje dat zij tijdens het zoeken naar vlinders had gevonden: de
liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia).
Nederland kent drie inheemse soorten vleugeltjesbloem: de kuifvleugeltjebloem (Polygala comosa), de gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) en de liggende vleugeltjesbloem.
NatuurNabij
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Het zijn alle drie kleine plantjes die vanuit een centrale wortel een aantal meestal
liggende takjes maken met aan het uiteinde een trosje blauwe bloemetjes, die soms
ook roze of wit kunnen zijn.
Veel plantenliefhebbers die wel eens in de (kalkrijke) duinen aan zee wandelen kennen de bloempjes die bij nadere inspectie verrassend ingewikkeld en mooi zijn. Een
loep is zeker geen overbodige luxe.
Maar als mensen de exacte soortnaam willen achterhalen valt dat vaak niet mee. De
verschillen zijn nogal subtiel en de plantjes lang niet altijd even standvastig in hun
uiterlijke kenmerken.

Samen met een dennenappel is te zien dat het om een klein plantje gaat - foto:Hetty Soetekouw

Het belangrijkste verschil zit in de bladeren, althans de plaatsing van deze bladeren.
Staan de blaadjes over de hele stengelverspreid en niet tegenover elkaar dan heb je te
maken met de gewone vleugeltjesbloem of met de kuifvleugeltjesbloem.
De gewone vleugeltjesbloem is de soort die je meestal in de kustduinen aantreft maar
deze soort komt ook voor in andere kalkrijke gebieden zoals in Zuid Limburg. Hier
wordt het lastig want dit is ook het domein van de zeldzame kuifvleugeltjesbloem.
Deze laatste is te herkennen aan de schutblaadjes tussen de bloempjes. Deze zijn in
tegenstelling tot die van de andere soorten duidelijk langer dan de bloemsteeltjes.
Wat ook een kenmerk is, is dat de bloemen vaak roze zijn. Maar ze kunnen ook blauw
zijn en die van de gewone vleugeltjesbloem roze. Kleur is dus wel een richtlijn maar
niet doorslaggevend.
15
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Als we weer teruggaan naar de bladeren komen we bij de laatste soort: de liggende
vleugeltjesbloem, de soort die op de Stompert is gevonden. Deze wijkt van de andere
twee soorten af door de tegenoverstaande blaadjes. Maar ook dat is niet altijd het
geval. Het zijn de blaadjes onderaan de stengel, of beter gezegd dichter bij de wortel,
die tegenover elkaar staan want de blaadjes hoger op de stengel staan verspreid. Daarnaast heeft deze soort de eigenschap een zijtak te maken vlak onder de bloemen.Wat
deze soort ook bijzonder maakt is haar voorkeur voor juist zure grond. Dit is een
plantje van heidevelden en niet van kalkrijke duinen. Je zult de liggende vleugeltjesbloem dan ook niet snel samen met een van de andere soorten aantreffen
De liggende vleugeltjesbloem is een redelijk zeldzame plant.
Naast een paar scherpe ogen is er dus ook een beetje geluk nodig om deze plant tegen
te komen op de Stompert.
Rogier van Vugt

Tekening A laat verspreide bladeren zien zoals deze voorkomen bij
de gewone- en kuifvleugeltjesbloem

Op tekening B staat de liggende
vleugeltjesbloem met de tegenoverstaande blaadjes en de typische uitloper onder de bloemen.

Tekening: (Rogier van Vugt)

Foto‟s van de drie soorten zijn te vinden op:
www.pbase.com/rogiervanvugt/milkworth_family
NatuurNabij
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Ommetje natuur op Radio Soest
“Goedemorgen luisteraars,
u luistert weer naar Radio Soest
met het programma Ommetje
natuur”.
Elke woensdagochtend om 10 uur
kun je deze openingszin horen.
Het programma wordt herhaald
op dezelfde dag om 19 uur en de
daaropvolgende zondag om 10
uur.
Het programma
Meer dan twintig jaar geleden begon Annelies Nelis, toen natuurgids in opleiding, met
een natuurprogramma voor de AROS, de ziekenomroep van het oude Zonneglorenziekenhuis.
Daarna werd Ommetje natuur een programma van Radio Soest. Het programma wordt
om en om gepresenteerd door Cees Vos of José Bijman. Onze vaste technicus is Marcel van Blaricum en de regie is nog steeds in handen van Annelies Nelis.
Elke week komt er een gast langs in Ommetje natuur, die iets vertelt over een onderwerp dat hem of haar zeer na aan het hart ligt. We beginnen altijd met een aantal actuele wetenswaardigheden en eindigen met tips voor het weekend.
Elke laatste woensdag van de maand kan je luisteren naar de Natuurtafel. Dan praten
meerdere gasten – waaronder IVN-ers als Martine van der Kaa, André Miegies en Ad
van den Herik – over actuele natuuronderwerpen.
Wat en wie heb je gemist?
In de afgelopen maanden kon je luisteren naar veel leuke en boeiende IVN-ers, zoals
Pieter Augustinus over zijn onderzoek in Suriname; Martine Sikkema over het blindenproject; Hetty Soetekouw en Violet Middelman over vlinders; Tanneke Voorintholt en Nelleke Bary over agrarisch natuurbeheer; Marcel Antheunisse over uilen;
Rogier van Vugt over wilde planten. Maar er kwamen ook veel interessante gasten
van buiten het IVN langs, met uiteenlopende onderwerpen zoals De Paardenkamp, Qkoorts, de paddentrek, De Charlottehoeve en gps-wandelen.
Verwacht
In de maand oktober verwachten we o.a. Hetty Soetekouw over vlinders, David Henneveld over het weer en Zomer Bruin over vleermuizen. Het volledige programma is
altijd te vinden op onze eigen website www.ivn-eemland.nl, onder “actueel” en dan
kan je links in de kolom klikken op Radio Soest.
De zender is te beluisteren via 105.9 mhz in de ether, 102.4 mhz op de kabel in Soest
of via de website www.rtv-soest.nl of www.radiosoest.nl onder “luisterlink”.
José Bijman
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Uit in eigen (Eem)land!
Tweemaal per jaar heeft de scholenwerkgroep een uitje. Dit wordt beurtelings door
één of twee mensen georganiseerd. Het is altijd gezellig en meestal eten we pannenkoeken!
Vrijdag 3 september was ons zomeruitje gepland! Deze keer bleven we in „eigen
land‟. Om half elf stonden tien enthousiaste mensen met de fiets klaar aan de Hooiweg
in Soest om een kwartier later per boot richting Eemdijk te varen met de fietsboot, de
Eemlijn. De weergoden waren ons gunstig gezind maar een jas aan op de boot was
toch wel lekker!
We voeren langs bekende plekjes maar dan vanuit een ander perspectief gezien. Toeristische informatie werd door Paul van de Eemlijn gegeven. Paul vertelde over het
café van Zwarte Willem, waar je vroeger een borrel kon krijgen als je geld op was.
Over het riool van Paleis Soestdijk vertelde hij dat deze via de Praamgracht in de Eem
uitkwam. Omdat er Koninklijke drollen door de gracht gingen, behoorden twee stroken (van 50 centimeter?) aan weerszijden van de Praamgracht tot een jaar geleden tot
de Kroondomeinen. Over de zweminrichting in Baarn (het oude zwembad in de Eem)
vertelde hij dat de rijkere mensen zich omkleedden in de ruimte achter de grote ramen,
de arbeiders achter de kleine ramen.
Bij de aanlegplaats in Baarn kwam nog een lid van de scholenwerkgroep hijgend
aanfietsen. Ze slingerde ruim op tijd haar fiets aan boord. Voordat we in Eemdijk
aankwamen konden we nog net een tweetal roeiers ervan weerhouden om onder de
fietsboot door te varen. De schaapskudde stond ter gelegenheid van ons uitje samen
met de herderopgesteld langs de Eem. Eenmaal aan land moesten we met het pontje
naar de overkant. We waren op weg naar de theetuin in Eemnes, de Eemlijn legt aan
NatuurNabij
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de „verkeerde‟ kantaan. We namen natuurlijk de toeristische route, langs het stoomgemaal. Maar voor het gemaal moesten we nog even tussen de schaapskudde door en
langs de herder met 3 honden. Het laatste deel van de route naar de theetuin voerde
ons over een grasdijkje. Als echte veldrijders gingen we over het parcours tot we op
een hek stuitten waar we niet door konden. Een behulpzame mijnheer wees ons een
hek waar we wel door konden. (Al kletsend bleken we een knooppuntbordje gemist te
hebben).
In de theetuin was de tafel al voor ons gedekt. We bestelden onze drankjes en onze
lunch. Terwijl de kippen (met kuikentje) om ons heen scharrelden, de mussen zich
tegoed deden aan de restjes van anderen, deftige dames gezellig zaten te giechelen
achter net iets te grote glazen, genoten wij van het zonnetje. Uiteindelijk ging ook ons
piepertje en konden we de door ons bestelde heerlijkheden gaan ophalen en verorberen. Voordat we de terugweg aanvaardden kuierden we nog even door de theetuin. De
één ging op zoek naar de nectarkroeg in de vlindertuin, de ander gluurde naar het
feestende bruidspaar met gasten. Natuurlijk werd er ook nog geshopt in de kas.
We vertrokken weer per fiets richting de pont. Via Eemdijk, het Zuidereind, Slaagseweg en Krachtwijkerweg reden we richting de fietsbrug. Er was even sprake van een
kopgroep en wat achterblijvers maar na een tussenstop voor een versnapering, ging
het peloton als geheel verder.
We hebben vandaag de Eem van alle kanten bekeken. Voor een aantal mensen was het
de eerste keer dat ze over de fietsbrug gingen: daar werd even bij stilgestaan. Vanaf de
Oude Kerk te Soest ging iedereen zijns weegs.
Het was weer een hele gezellige dag, met prachtig weer! We hebben van onze eigen
omgeving genoten. De meesten van ons hebben iets gezien of gehoord wat nog niet
bekend was.
We kijken al weer uit naar ons winteruitje: het wordt weer tijd voor pannenkoeken!
Tanneke Voorintholt
Foto’s: Alma Dijkgraaf
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Ontwikkeling project voor de groep 12-15 jaar in Baarn.
In het voorjaar is er door Pieter Augustinus (IVN) en Johan Simon (Gemeente Soest)
een prachtig project gelanceerd bij het Griftland College. Het project “Van Eng tot
Eem” heeft bij verschillende scholen in Baarn tot positieve reacties geleid en tot een
verzoek aan het IVN om in Baarn voor de leeftijdsgroep 12-15 jaar te willen meedenken. In mei is een inventarisatie gedaan naar bestaande activiteiten op dit gebied met
verschillende partijen binnen IVN Nederland en ook bij de scholen in Baarn. De plannen hieronder geven een vooruitblik, met de nadruk op de kansen en mogelijkheden,
die de prachtige Baarnse en Lage Vuursche natuur- en waterhuishouding ons bieden
om de groep 12-15 jaar bij de natuur te betrekken.
Coördinator van het Baarnsch Lyceum, Marleen Miedema, stelt de uitdaging voor
deze groep als volgt kernachtig weer: ”Doordeweeks is er tijd voor de leerlingen onder de 15 jaar om wat buiten het gebouw te doen. Vaak wordt door de leerkrachten en
de ouders de nodige vrijwilligerstijd geïnvesteerd, maar het ontbreekt veelal aan een
aantal basale zaken, zoals de mogelijkheid om de leerlingen fysiek aan het werk te
zetten (graven, plukken, zagen, etc.), om hun zintuigen maximaal te prikkelen (vroege
ochtend en tijdens schemering). Om hun aandacht vast te houden zijn leermiddelen
nodig die individueel werk stimuleren:prikkelend interactief materiaal met veldwerk
deskundigen die in een pakkend thema met relevante vragen komen, ”.
Vanuit verschillende regio‟s zijn werkende voorbeelden ingebracht in een brainstorm
bijeenkomst in Leiden. Opvallend is dat activatie van de groep 12-15 jarigen blijkbaar
een positieve invloed heeft. Dat bleek ook in het bovengenoemde project “Van Eng tot
Eem”.
De volgende ideeën en suggesties zijn in Leiden ingebracht:
1. Een excursie, zoals bij “Actief in eigen buurt” geeft focus op de directe omgeving.
Deze kan door gidsen worden aangevuld met interessante kennis over die directe
omgeving. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de vragen over de leerlingen te
verdelen en hen zo allemaal op een prikkelende manier ergens bij te betrekken.
2. De behoefte van leerlingen om “sociaal te zijn” (klitten en hangen bij elkaar) kan
worden benut, als ze hard aan het werk worden gezet met bijvoorbeeld roeien, graven, meten, observeren etc. Dit versterkt ook de groepsdynamiek als er voldoende
sturing aanwezig is en de opdrachten uitdagend zijn geformuleerd,
3. Werk liefst in combinatie met nieuwe media, die veel leerlingen vaak al bij zich
hebben (GPS-systemen, camera‟s op telefoon, Internet verbindingen en mp3 spelers).
4. Diepgang en inspiratie ontstaat sneller, als de tijdstippen gekozen worden, die
ongebruikelijk zijn voor de leerlingen, zoals invallende schemering( helpt in de
mystiek) en zeer vroeg in de ochtend (samen “afzien” creëert een groepsband.
5. Zorg voor een pakkend thema of titel, zoals bijvoorbeeld een Adventure thema en
interactieve toepassingen, naast de “klassieke” leermiddelen.
NatuurNabij
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Een en ander heeft geleid tot het plan om ook in Baarn (startend vanuit landgoed Pijnenburg) dit najaar en winter een project op te zetten, waarin een educatieve “adventure trail” van de brandtoren tot aan de Eem. Deze trail krijgt als project de naam “Van
wolfsdreuvik tot de waterkant” en stelt de ondergrondse waterlopen in en rond Baarn
centraal met al haar impact op de bodem en op de bovenliggende natuur in de EHS.
Het is de bedoeling dat de leerlingen van het Baarnsch Lyceum niet alleen deze waterlopen in kaart brengen, de reconstructie van de waterstromen maken en intekenen, de
rol en plaats van waterwinning gaan begrijpen, maar ook via GPS-metingen en met
stafkaarten gaan ontdekken waarom het zwembad in het bos precies ligt, waar het ligt.
Een en ander wordt dus in het thema van een Adventure Game uitgewerkt. Hiervoor
wordt ondersteuning van de Baarnse scoutverenigingen en van het team van Kasteel
Groeneveld gevraagd en wordt ook IVN NL aangeschreven voor middelen/fondsen in
het kader van de Stimuleringsprijs, die dit najaar loopt voor dit soort activiteiten voor
de jeugd.
Het laat natuurlijk geen twijfel hoezeer deze trail ook een geweldige kans kan vormen
voor onze eigen leden en vrijwilligers. Graag wil ik dit bespreken op de eerstvolgende
coördinatorenvergadering. In de maand september wordt het projectteam samengesteld. Als je interesse hebt om mee te doen, laat mij dat dan even weten via
baarn@ivn-eemland.nl
Raymond ter Bogt

Bijzonder bijenhotel
Jaap van den Berg wil
het eerste bijenhotel
van Nederland maken
met 100 verschillende
soorten hout uit 6
verschillende
continenten!
Hij heeft nu al 54
soorten. Als iemand
nog suggesties heeft
hoe aan bijzondere
houtsoorten te komen,
dan hoort hij het
graag.
Mail dan naar Jaap
van den Berg.
Het bijenhotel zal waarschijnlijk geplaatst worden bij de Paardenkamp, het nationaal
bekende rusthuis voor oude paarden in aan de Birkstraat in Soest.
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Welke muizen
vangt uw kat?
Bericht uitgegeven
op 17 juli 2010 door
Zoogdiervereniging
Uw huiskat kan een
belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar zoogdieren in
het kader van het project Zoogdieratlas.nl.
Wij willen graag weten
welke muizen uw kat
vangt.
Muizen en spitsmuizen zijn vaak moeilijk waar te nemen en dus ook moeilijk in kaart
te brengen. Een bijzonder moment waarop deze snelle diertjes wel bestudeerd kunnen
worden is als ze gepakt zijn door de huiskat, die trots de buit komt brengen. Veel
eigenaren zitten daar niet op te wachten en de betreffende muizen of spitsmuizen
natuurlijk al helemaal niet. Voor de wetenschap zijn deze prooien echter wel heel
nuttig. Als de kattenbezitter tenminste even de moeite neemt om de prooi door te
geven.
Het verschil tussen een muis en een spitsmuis zien de meeste mensen wel, maar om
welke muis het dan precies gaat is niet altijd even duidelijk. Om met zekerheid te
kunnen vaststellen welke soort de kat gevangen heeft, worden kattenbezitters gevraagd een digitale foto van de dode muis te maken en die via www.zoogdieratlas.nl
aan ons te sturen. Eventueel kunt u ook meerdere foto's sturen uit verschillende hoeken, met duidelijk zichtbaar kop, buik, rug en staart. Aan de hand van de foto kan de
soort worden vastgesteld en de exacte locatie kan op kaart worden aangegeven.
Katten zijn prima gegevensleveranciers. Volgens gegevens van de Zoogdiervereniging
worden in Nederland regelmatig bosmuizen, huisspitsmuizen en rosse woelmuizen
gevangen. Daarnaast wagen enkele katten zich aan groter spul: bruine rat, mol en
woelrat. Tenslotte zijn er nog de katten die met vleermuizen thuis komen. Kortom
veel bruikbare waarnemingen voor de Zoogdieratlas. Zoogdieratlas.nl is een project
waarbij we per provincie in kaart brengen waar zoogdieren zitten en waar niet.
Zie: www.zoogdieratlas.nl.
Tekst: Neeltje Huizenga, www.zoogdiervereniging.nl
op www.zoogdiervereniging.nl staat een foto bij dit artikel
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Libellen in Zuid-Oost Friesland (3)
Na 2 afleveringen in 2009 tot slot iets over de libellensoorten die vanaf de zomer tot in
het najaar bij mij achter langs de Scheene te zien zijn. Vooral de heidelibellen vind ik
vaak ook in mijn eigen tuin. Zo tegen de avond zitten ze tegen een heg in de zon om
zich op te warmen. Ook de witte berkenstam vlak bij de sloot dient vaak als uitzichtpunt.
De heidelibellen zitten qua grootte tussen de juffers en andere echte libellen in. Langs
de Scheene komen de steenrode en de bloedrode heidelibel voor. Ze lijken erg op
elkaar (3,5 – 4 cm) want de mannetjes zijn rood en de vrouwtjes gelig. Toch zijn er
verschillen: De steenrode heidelibel komt het meest voor. De bloedrode heidelibel
heeft kleine gele vlekken aan de vleugelbasis en zwarte poten. De poten van de steenrode heidelibel zijn tweekleurig: zwart met lichte achterkant. Tot in november kan je
ze zien vliegen en in tandem de eitjes zien afzetten.

De juffers met blauwe vlekken, zoals de variabele waterjuffer, de azuurwaterjuffer en
het lantaarntje zijn nog tot in september te zien. Een late juffer, je ziet hem pas in
augustus, is de houtpantserjuffer (4 – 5 cm). Beide geslachten zijn metaalgroen en
hebben een lang achterlijf. Dit is bij het vrouwtje aan het eind verdikt. Hier zit de
legboor. Een bijzonderheid is, dat de houtpantserjuffers als enige hun eitjes in levend
hout van struiken afzetten. Ze laten hierop littekens achter. Voornamelijk worden
zwarte elzen aan de slootkant uitgekozen. De larven vallen dan gemakkelijk in het
water waar ze verder leven.
Van de glazenmakers is de paardenbijter zo‟n beetje de kleinste (6 cm). Het belangrijkste kenmerk is een gele spijkervormige vlek aan de achterlijfsbasis.
23
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Bij het mannetje
valt deze het meest
op, daar de vlekken op het achterlijf blauw uitgekleurd zijn. Het
achterlijf van het
vrouwtje is bruin
met gele vlekken.
De paardenbijter
vliegt soms nog tot
eind
november.
Het zijn heel kundige jagers, die
vaak met een aantal op insecten
jagen langs een
boswal. De naam,
paardenbijter (fries: hynstebiter) komt van het feit dat paarden vaak opschrikken van
het geluid dat ze maken bij het opvliegen uit het riet (ook andere libellen kunnen
paarden laten schrikken). Het bijten van paarden gebeurt meer door dazen, zoals de
runderdaas en paardendaas.
Een van de grootste libellen komt nu langs de Scheene voor, de bruine glazenmaker
(7-8cm). Hij is gemakkelijk te herkennen, want hij is bruin inclusief de ogen en heeft
goudbruin berookte vleugels. Het mannetje heeft blauwe vlekjes aan de zijkant van
het achterlijf en het vrouwtje gele. Ze zitten vaak in hoog gras.
De meeste bruine glazenmakers zijn in juli en augustus te zien, maar soms vliegen ze
nog tot in november.
Naar aanleiding van mijn stukje over waterbeestjes in de vorige Natuur Nabij nog het
volgende:
De naam watergaasvlieg Salis lutaria had ik uit het boekje “Sloot en plas” (Meulenhoffs natuurgidsen) uit 1958. Wat waterdieren betreft is het een zeer volledig boekwerk. Echter in de tegenwoordige literatuur heet dit dier elzenvlieg.
Op 5 juni j.l. was door de vogelwacht van Oldeholtpade e.o. een ochtend georganiseerd voor alle jeugdafdelingen van de vogelwachten in Friesland. De groepen maakten een wandeling door een weidegebied bij de Linde. Onderweg werd informatie
gegeven en kwamen de activiteiten van de afdeling aan bod, zoals roofvogels, uilenkasten op de boerderij en weidevogels. Ook konden de kinderen zelf dingen doen.
Samen met nog 3 natuurgidsen heb ik toen het een en ander verteld over waterbeestjes. Daarna konden ze zelf in de sloot vissen. Het was een prachtige dag, er waren
ongeveer 350 deelnemers. Het was een groot succes.
Tekst en foto’s: Gerrit van Beest
NatuurNabij
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Balans Kinderboerderij De Veenweide
Rugzakken te leen op Balans Kinderboerderij Veenweide!
Als je uit school komt en je bezoekt Balans
kinderboerderij de Veenweide, dan heb je
soms zin in een leuk spelletje! Van sommige
kinderen is het de hobby om naar insecten te
kijken, om interessante dingen in de natuur te
ontdekken. Anderen kijken graag naar vogels.
Sommige insecten hebben de mooiste namen:gehakkelde Aurelia
Je kunt op de kinderboerderij verschillende
rugzakken gratis lenen!
Wat vind je nu in die rugzak:
 Spelletjes
 Raadsels
 Kleurplaten
 Zoekkaarten voor kleine beestjes zoals vlinders
 Loepdoosjes
 Een quiz
We hebben de zomerrugzak met van alles rond het seizoen van de zomer, ook hebben
we een kleine beestjes rugzak voor kinderen die insecten leuk vinden en we hebben de
vogel kijk rugzak met een echte verrekijker, een vogelkwartet en zoekkaarten.
Vraag er gerust naar aan één van de medewerkers van de kinderboerderij!
De rugzakken zijn, behalve na schooltijd, ook in het weekend te leen.
Natuurlijk mag je ook gewoon komen spelen, dieren aaien en helpen voeren.
Het voeren begint vanaf een uur voor sluitingstijd.
We zien je graag verschijnen op de kinderboerderij!
Simone van Dongen
Medewerker NME, Stichting Balans Soest
Balans Kinderboerderij De Veenweide
Vedelaarpad 53, 3766 CM Soest
035 - 6018136
Openingstijden kinderboerderij
werkdagen van 09:00 – 17:00 uur
zaterdag van 12:00 – 16:00 uur.
Van mei tot en met september: ook op zondagmiddag van 12:00 – 16:00 uur geopend!
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Stichting NMC Baarn
De Groene Inval
Open dag/ Bonenplukdag

Rijke oogst na groeizaam seizoen bij De Groene Inval
Het was weer een drukte van belang tijdens de traditionele Open dag/ Bonenplukdag
bij De Groene inval. De kinderen die het hele seizoen hard op hun tuin gewerkt hadden kregen loon naar werken en oogsten vol trots de door henzelf gekweekte groenten
en bloemen. Natuurlijk kregen zij hulp van vaders, moeders, opa‟s en oma‟s, hele
families vertrokken weer gepakt en gezakt met alle heerlijkheden van de eigen tuin.
NatuurNabij

26

De Open Dag trok veel belangstelling en heel veel mensen genoten van de activiteiten
op de schooltuinen, de puzzeltocht voor de kinderen en van de prachtige gerenoveerde
Natuurtuin.
Ook de honing gepresenteerd door de bijenvereniging trok veel belangstelling en
menig bezoeker ging met een potje honing van “ eigen bijen” naar huis.
De afdeling Baarn van Groei en Bloei verzorgde weer een prachtige presentatie
bloemschikken. De kinderen konden zich meteen opgeven voor een bloemschikcursus
die na het schooltuinenseizoen wordt georganiseerd. Er was voor iedereen wat te beleven en de organisatie kan weer terug kijken op een zeer geslaagde open dag.
Op 23 september is het schooltuinenseizoen weer voorbij. De tuinen moeten dan weer
leeg worden opgeleverd. Alle tuinders die individueel een tuin hebben gehuurd krijgen
een leuke herinnering.
Bloemschikcursus
De week na de herfstvakantie start er in De Groene inval weer een cursus bloemschikken speciaal voor kinderen. In acht lessen van een uur worden de fijne kneepjes van
het bloemschikken aangeleerd. Afwisselend worden er bloemstukjes gemaakt van
gedroogde en verse materialen. Half december wordt de cursus afgesloten met het
maken van een kerststukje. De kosten voor de cursus bedragen €22,50, dit is inclusief
de te gebruiken materialen. De Groene inval organiseert de cursus en de uitvoering is
in handen van mensen van de bloemschikkring van Groei en Bloei
Kalenders naar de scholen
In de eerste week na de zomervakantie zijn de NME-kalenders weer naar de scholen
gebracht. In mei hebben de scholen de catalogus met het nme-programma voor het
seizoen 2010-2011 gekregen. Alle scholen hebben daaruit hun keuze gemaakt en het
aanvraagformulier ingestuurd. Op de NME-kalenders staat wanneer de scholen worden verwacht bij activiteiten en in welke periode ze aangevraagde lesmaterialen kunnen lenen.
De scholen hebben weer grif gebruik gemaakt van het aanbod. In het nieuwe schooljaar zullen er dan ook weer van iedere basisschool veel klassen aan de slag gaan met
natuur- en milieueducatie
Nieuw is dat in de catalogus 2010-2011 ook het educatieve aanbod van Kasteel Groeneveld is opgenomen. Hierdoor heeft het onderwijs, bij hun keuze een beter overzicht
van het aanbod van NME-activiteiten voor het onderwijs in en om Baarn.
Piet Korver
Beheerder NMC De Inval
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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Activiteiten
Soest is trots op het complete, gevarieerde, in samenwerking met meerdere organisaties, samengestelde natuuronderwijsprogramma.
Aanbieders van NME-activiteiten in het Soester jaarprogramma NME zijn:
Milieucentrum de Kwekerij, kinderboerderij De Veenweide, IVN Eemland, Groei &
Bloei Soest, de Schans (RMN), Vogelopvang Soest, Vitens en het Waterschap Vallei
en Eem. Wilt u ook weten hoe dat NME-jaarprogramma in Soest eruit ziet, kijk dan
eens op onze website. www.soest.nl/nmcsoest

Operatie Zandloper

In september start het milieucentrum met het kabouter natuurpad (herfst) voor
kleuters en met het Natuurbeheerprogramma in de Soester duinen voor groepen 8,
Operatie Zandloper.
NatuurNabij
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Duurzaam Soest
Milieucommunicatie
VACATURE:
Wethouder Harry Witte zoekt:
MAXIMAAL 15 INWONERS UIT SOEST EN SOESTERBERG,
- die in een huis wonen dat voor 1986 is gebouwd en
- die 4x (maximaal) als groep bij elkaar willen komen om activiteiten te bedenken
en in te plannen de komende 4 jaren, met als doel dat iedereen in Soest en Soesterberg zoveel mogelijk energie gaat besparen…
Wat levert deelname op:
- een gratis maatwerkadvies energiebesparing voor uw woonsituatie
- één van de huizen van één van de deelnemers kan als voorbeeldproject helemaal
aangepast worden (bij toestemming van de deelnemer voor een aantal PRactiviteiten);
- energiebesparing = verlaging van uw maandlasten;
- ervaring met het treffen van energiebesparende maatregelen;
- samenwerking en uitwisseling van ervaringen met andere inwoners
Geef uzelf nu op voor de startbijeenkomst van het €nergyteam, die op dinsdagavond 12 oktober 2010 plaatsvindt in het milieucentrum de Kwekerij. De startbijeenkomst wordt (be-)geleid door SME Advies in opdracht van NMC Soest.
Op dit moment zijn we voor de lokale inrichting van de landelijke Meer-Met-Mindercampagne in overleg met lokale Soester en Soesterbergse bouwbedrijven, woningcorporaties, aannemers, Wijkbewoners teams (WBT‟s), bedrijven e.a.
Meer informatie over de Meer-Met-Minder-campagne vindt u op de site:
www.meermetminder.nl
Meer informatie:
Natuur- en Milieucommunicatie Soest
Titia de Jong & Johan Simon,
Postbus 2000,
3760 CA Soest
Tel. (035) 6093202
De Kwekerij + landschappentuin Soest
Molenstraat 157, Soest
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag 13.00–16.30 uur
milieucentrum@soest.nl
www.soest.nl/nmcsoest
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PUBLIEKSWANDELINGEN IVN Eemland
Deelname aan de publiekswandelingen van IVN Eemland is meestal gratis.
Je hoeft je niet van tevoren op te geven, tenzij anders vermeld.
In deze lijst kunnen nog wijzigingen komen. Kijk op www.ivn-eemland.nl onder
“Agenda” of de wandeling doorgaat, en op de tijd en plaats zoals hieronder vermeld.
Denk aan goede kleding en schoeisel bij nat weer!
Voor algemene vragen en/of opmerkingen over IVN-wandelingen kan je bellen
met Martine van der Kaa (035-6011652) of Tanneke Voorintholt (035 6028377)
of mail: wandelingen@ivn-eemland.nl.
Alle voorwandelingen vinden plaats op de zaterdag voor de publiekswandeling om
9.00 uur, tenzij de coördinator iets anders regelt. Wil je meedoen? Neem dan van te
voren contact op met de dagcoördinator van de betreffende wandeling.

De wandelingen:
Zo 10 oktober
De tocht:

Dagcoördinator:
Locatie:
Aanvang:

Paddenstoelentocht landgoed Buitenzorg
Ons jaarlijks succesnummer. Over paddenstoelen (of eigenlijk:
zwammen) valt heel erg veel te vertellen. Maar het gaat eigenlijk
om het zien en beleven. Buitenzorg is een prima paddenstoelengebied. Tip: fototoestel mee!
Jan ter Poorten (035-6020784)
parkeerterrein aan de Ravensteinselaan (zijstraat Amsterdamseweg) in de gemeente Baarn.
14.00 uur

Za 30 oktober
De tocht:

Nacht van de nacht
In 2009 beleefden we onze primeur, en op veler verzoek houden
we deze tocht er in. Een zeer bijzondere ervaring om in het aardedonker mee te lopen en een bosuil te horen.
Deze nacht zal de wandeling in het teken staan van verhalen over
nacht en duisternis.
Dagcoördinator: Sylvia Birnie (035-5412643)
Locatie:
Parkeerplaats bij de Kuil van Drakensteyn.
Aanvang:
19.30 uur
Opgave van te voren verplicht! (035-5412643) s.birnie@primatov.nl
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Zo 14 november Diersporen in de natuur
De tocht
Pootafdrukken in het zand, vraatsporen, uitwerpselen, wissels…
Dieren laten meer sporen achter dan we in eerste instantie zien.
Dagcoördinator: Martien van Liempd
Locatie:
De Stompert
Aanvang:
14.00 uur

Zo 12 december Winterwandeling op Hees
De tocht
Een winters bos saai? Integendeel! Niet alle dieren zijn in winterslaap; hoe redden die zich in de kou? Hoe kan het dat sommige
bomen en planten nog wel bladeren hebben en anderen niet? Kun
je al iets zien van de lente? We gaan op zoek.
Dagcoördinator: Martine van der Kaa (035-6011652)
Locatie:
Soest, hoek Turfweg/. Wieksloterweg
Aanvang:
14.00 uur

Ledenadministratie
Sinds het begin van dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van:
Rien Broeckman (overleden)
Corry Kamphorst (overleden)
Ralph Koek (overleden)
Ronald Staal (vertrek naar het buitenland)
Als nieuwe leden hebben we mogen verwelkomen:
Raymond ter Bogt (bestuurslid) baarn@ivn-eemland.nl
Mw. E. Klemann (interesse: Cursussen, Excursies, Wandelingen) elsenge@online.nl
Jelly Lamsma (lid Vlinderwerkgroep) jellylamsma@hotmail.com
Michel Lebon (interesse: Vogels en De Wulp) michellebon68@hotmail.com
Hester Lode (interesse: Natuur- en Milieubeleid en Scholen) hes-t@telfort.nl
Wim Koster
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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. Afd. Eemland Inst. voor Natuurbeschermingseducatie
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

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

Cursussen
Henk-Jan Strang a.i.
06 49718070
cursussen@ivn-eemland.nl

Vlinders
Hetty Soetekouw
033 4531660
vlinders@ivn-eemland.nl

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

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

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

Wandelingen
Martine van der Kaa
35 6011652
Tanneke Voorintholt
035 6028377
wandelingen@ivn-eemland.nl

Natuur- en milieubeleid
Hans Kampf
035 6029376
natuurenmilieubeleid@ivn-eemland.nl

Weidevogels
Roel van Wijk
035 5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl

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