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Foto: Marlies Bouten

Nieuwjaarswandeling
Vanwege het grote succes van de Nieuwjaarswandeling begin dit jaar willen
we het komende jaar op dezelfde manier inluiden. We gaan op zaterdag
8 januari wandelen vanaf de parkeerplaats van Kasteel Groeneveld te Baarn.
Het bestuur nodigt de leden en de donateurs uit voor een lunch in restaurant
Greenfield‟s in Baarn. Mocht u niet willen wandelen, kom dan in elke geval
gezellig naar Greenfield‟s voor de lunch en om met iedereen bij te praten.
In verband met de voorbereiding van de lunch willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Introducés zijn welkom, maar moeten wel zelf hun
lunch betalen.
Graag opgeven bij Carla Franssen, secretaris@ivn-eemland.nl of bel naar
035-6017255.
We hopen u allen te verwelkomen,
Bestuur IVN Eemland
•Datum: Zaterdag 8 Januari 2011, vertrek om 10.00 uur.
•Vertrekpunt: Parkeerplaats bij Kasteel Groeneveld, Baarn.
•Duur: Ongeveer 2 uur.
•Lunch: om 12.30 in Restaurant Greenfield's,
Amsterdamsestraatweg 42, Baarn.
NatuurNabij
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Van het bestuur
Hoera, hoera!!! Op de landelijke IVN-dag heeft onze afdeling de Stimuleringsprijs
gekregen voor het project van "Wolfsdreuvik tot Waterkant". Een bedrag van €2.500,
dat besteed zal worden aan middelen voor de tweedaagse “survivaltocht” op 22 en
23 augustus 2011. Bovendien levert het veel publiciteit op, wat zeker zal helpen het
plan vlot te trekken. We feliciteren Raymond met dit succes en wensen hem veel
sterkte bij de voorbereiding en de uitvoering in de komende maanden. Zie ook het
uitvoerige verslag van de uitreiking van de prijs.
Samen met de Werkgroep Communicatie gaat het bestuur uw mening vragen over de
NatuurNabij. We willen weten of ons blad aan de wensen en verwachtingen van
leden en donateurs voldoet. In de volgende NN meer hierover.
In het najaar werd door een vernieuwde werkgroep Cursussen een succesvolle Groene Cursus georganiseerd. Dertig cursisten woonden vier thema-avonden en drie
excursies bij. De avonden en excursies kenmerkten zich door passie voor vleermuizen, paddenstoelen, vogels, planten en dieren die zich voorbereiden op de winter en
door ontspannen voorbereidingen waarin de leden van de werkgroep Cursussen in
een gezellige sfeer samenwerkten.
Maar liefst negen deelnemers van de cursus gaven zich op als lid of donateur.
De penningmeester en de ledenadministrateur hebben ons leden- en donateursbestand opgeschoond. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst via Nieuwsbrieven
actuele informatie naar leden en donateurs te sturen. Zorg er dus voor dat het juiste
e-mailadres bij ons bekend is.
Vanwege het grote succes van de Nieuwjaarswandeling begin dit jaar willen we dat
komend jaar op dezelfde manier doen. We gaan op zaterdag 8 januari wandelen
vanaf de parkeerplaats bij Kasteel Groeneveld te Baarn. Na afloop een lunch in restaurant Greenfield‟s te Baarn. De uitnodiging voor die wandeling treft u aan in deze
NatuurNabij.
Namens het bestuur, Tony Gaillard

Gezocht: Vrijwilligers voor de werkgroep Communicatie
De werkgroep Communicatie heeft dringend behoefte aan versterking.
Wij zoeken vrijwilligers voor de redactie en de lay-out van ons blad, de NatuurNabij.
Interesse? Neem contact op met Bettie Walland, natuurnabij@ivn-eemland.nl
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Baarnsch Lyceum en IVN Eemland winnen stimuleringsprijs
IVN Eemland en het Baarnsch Lyceum zijn zaterdag 20 november jl. samen met
twee andere inzenders winnaar geworden van de Landelijke Stimuleringsprijs Jeugd
en Jongeren. De prijs werd uitgereikt aan Raymond ter Bogt, algemeen bestuurslid
van IVN Eemland en initiatiefnemer van het winnende voorstel. Hij organiseert het
project samen met de scouting MKWJ Baarn, Groeneveld/Staatsbosbeheer en het
Baarnsch Lyceum.
Twee andere IVN-afdelingen, Oost-Veluwezoom en Deventer, wonnen dezelfde
prijs van € 2500 met hun projecten “Get Lost” en” “Struinen door de Douwelerkolk”.
Vijf andere afdelingen werden in het zonnetje gezet met een bedrag van € 500.
Het project van IVN Eemland, met de naam “van Wolfsdreuvik tot Waterkant”,
behelst een avonturentocht voor jongeren van 12 tot 15 jaar, waarin zij twee dagen
door het landschap rondtrekken om op een avontuurlijke manier kennis te maken met
elkaar en de natuur in al haar aspecten. Het is geïnspireerd door het project “van Eng
tot Eem”, dat Pieter Augustinus sedert een aantal jaren succesvol uitvoert samen met
leerlingen van het Griftlandcollege te Soest.

NatuurNabij
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Het geld zal worden besteed aan multimedia materialen, veldwerk middelen voor de
tocht en ook natuur- en milieueducatie materiaal, dat in het onderwijs wordt verwerkt.
De tocht zal in het voorjaar van 2011 met leerlingen van het Baarnsch Lyceum worden georganiseerd in een tweedaagse trektocht door Eemland.
IVN Nederland is van plan dit project landelijk te implementeren voor andere middelbare scholen, als blijkt dat het een succes wordt voor de jongeren.
IVN Nederland vierde haar 50-jarig bestaan in de Popstars-studio in het Mediapark
te Hilversum. Ruim duizend mensen uit het hele land hadden zich aangemeld voor
deze dag om samen te vieren dat het IVN gegroeid was van een kleine club natuurwachten tot een vereniging van 18.000 leden.
Tot zover ons persbericht dat in de meeste plaatselijke kranten werd geplaatst.
Hoe hebben wij de dag beleefd?
Raymond en ik waren zonder veel verwachtingen naar de landelijke IVN dag getogen.
Weinig verwachtingen omdat er zoveel prachtige inzendingen waren voor de Stimuleringsprijs, dat we niet verwachten dat IVN Eemland tot de winnaars zou behoren.
Niets was echter minder waar, al snel werd IVN Eemland het podium opgeroepen als
één van de prijswinnaars, met een prachtig juryrapport. De noeste arbeid van Raymond om het uitdagende project tijdig onder de aandacht van de jury te krijgen had
goed uitgepakt. Raymond was verrast en zeer blij.
De volle zaal applaudisseerde, de Popstars lampen schitterden hem tegemoet.
Kort daarna werden jubilerende IVN afdelingen naar voren geroepen. De oudste
afdeling van Nederland mocht naar voren komen: IVN Eemland! Verbaasd keken we
elkaar aan en gingen weer naar het podium . We ontvingen het boek “de Natuur als
Bondgenoot”; de wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief. Een
prachtig boek vol foto‟s, documenten en verhalen van mensen, natuurbeleving en
natuurbescherming over een periode van circa 100 jaar.
Het boek ligt ter inzage bij de secretaris van onze vereniging.
Op deze zonnige 20 november was er naast de huldigingen en de fotowedstrijd “humor in de natuur” de mogelijkheid een aantal wandelingen te maken rond de Natuurbrug, het terrein van de Zanderij van het Goois Natuurreservaat en op landgoed
Schaep en Burgh. Ook was er toegang tot het museum voor Beeld en Geluid.
Een stukje IVN geschiedenis, zoals verteld op de landelijke IVN dag
De afgelopen 50 jaar heeft IVN Nederland naam gemaakt met haar natuurgidsencursus. Ruim 14.000 mensen hebben in deze periode het diploma “natuurgids” behaald,
waarmee IVN haar naam helemaal waar maakt.
5
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IVN Nederland is voornemens haar ledental de komende jaren sterk te laten groeien
van 18.000 naar 36.000 om zich sterk te kunnen maken voor het behoud van de natuur in Nederland, die momenteel sterk onder druk staat.
De doelgroep jeugd en jongeren zullen in komende jaren helemaal centraal gaan
staan; het instellen van de Stimuleringsprijs was daartoe de aftrap.
De voorlopers van IVN werden kampwachten genoemd, die zich voornamelijk bezighielden met natuurbescherming, het handhaven van regels in de natuur.
Wie kent niet de uitspraak op menig waarschuwingsbord destijds: “laat niet als dank
voor het verpozen, voor het bos de schillen en de dozen”.
Vóór de kampwachten waren de natuurbeschermers georganiseerd in de WVK, dat
staat voor “werkgroep kampstafleden”.
Bij IVN Eemland stammen de oudste notulen uit 1939. Mogelijk kunnen we daar in
een volgende NatuurNabij aandacht aan besteden!
Toekomst
Mede met behulp van subsidies van de Postcode loterij wil het IVN de komende
jaren groeien om de natuur in Nederland bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen.
Nu al mag het IVN in alle Nationale Parken van Nederland de voorlichting doen.
Scholen worden steeds meer bereikt door de NME-centra die in vele dorpen en steden een plek hebben gekregen.
De landelijke Stuurgroep “Jeugd en Jongeren” gaat van start in 2011 om ideeën
bijeen te brengen voor de doelgroep jeugd en jongeren die de komende jaren binnen
IVN centraal zullen staan.
Samen met een aantal andere landelijke natuurorganisaties spant het IVN zich in om
“ieder kind heeft recht op natuur” opgenomen te krijgen in het Kinderrechtenverdrag
van de Verenigde Naties.
Tot zover de registratie van een mooie herfstdag, zowel voor IVN Nederland als
voor IVN Eemland.
We kwamen thuis met een mooie prijs, een prachtig boek en het gevoel dat we lid
zijn van een levendige en ambitieuze vereniging, die de toekomst met vertrouwen
tegemoet ziet.
Carla Franssen

NatuurNabij
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Eerste stap in het Europese project
Begin van dit jaar werd De Groene Inval door het Europees Platform uitgenodigd
deel te nemen aan een Europees Project, tezamen met vijf andere Europese landen.
De titel van het project luidt: The garden – A place for Lifelong Learning en maakt
deel uit van het Grundtvig Learning Partnerships.
De deelnemende landen zullen met elkaar alle beschikbare informatie uitwisselen en
dienen te komen tot een online brochure en een documentaire die aangeboden kan
worden aan de Europese Commissie.
Alle landen hebben een onderwerp dat zij moeten uitdiepen en inpasbaar maken in
het totaalplan voor zowel de film als de brochure. Voor De Groene Inval zal de topic
o.a. biodiversiteit zijn.
Alle partners onderschrijven het uitgangspunt om met elkaar een programma te ontwikkelen dat gebruikt kan worden voor het levenlang leren in de tuin voor alle groepen van mensen in de samenleving, van jong tot oud en met oog voor mindervalide
mensen.
De belangrijkste drijfveer voor de participerende organisaties om mee te doen aan dit
project is dat zij de door hen reeds opgedane ervaringen op verschillende terreinen
graag met elkaar willen delen zodat nieuwe projecten voor nieuwe doelgroepen in
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ieder land kunnen worden opgezet met de expertise die door anderen reeds is opgedaan. Omdat slechts weinig programma‟s zijn ontwikkeld voor jong volwassenen zal
dit ook een speerpunt in de film en de brochure zijn.
Half november ging het traject van start met een eerste uitwisselingsbezoek bij de
Fundacion Global Nature in het nationaal park van Monfrague in Spanje.
De Nederlandse delegatie maakte kennis met de overige delegaties. Op de eerste
vergaderdag werd over en weer kennis gemaakt met elkaars activiteiten door middel
van presentaties en films. Op de tweede dag stond het frame-work ontwerpen voor
zowel de brochure als de film op het programma. Na uitvoerige discussie over inhoud en opzet werden de taken globaal verdeeld en werd daar ook een tijdpad aan
verbonden. Voor de Groene Inval ligt het accept op het meedraaien in het maken van
de film, het aanleveren van een gedeelte van de tekst voor de online brochure en
tevens wordt de totale evaluatie van dit project een specifieke taak van de Nederlandse delegatie.
Naast het projectmatig werken was er gelukkig ook nog tijd om de prachtige omgeving met elkaar te verkennen en een bezoek te brengen aan de bio-boerderij die een
onderdeel vormt van de Spaanse Fundacion en waarbij bijna uitgestorven koeienkippen en schapen rassen worden gekoesterd.
Alleen de Baarnse delegatie bestond bijna geheel uit lokale vrijwilligers, een van de
redenen waarom wij voor dit project zijn gekozen, naast onze door Europa geroemde
deskundigheid op het gebied van schooltuinieren met kinderen.
De overige partners participeren voornamelijk in overheidsdiensten en konden niet
helemaal bevatten dat wij wel over 35 vrijwilligers beschikken die voor ons centrum
van vitaal belang zijn om ons bedrijf optimaal te laten functioneren.
Het was voor de delegatie van De Groene Inval een bijzonder inspirerende ervaring
om met mensen uit allerlei landen kennis te maken en te horen en te zien hoe men
daar het onderwijs inzake natuur- en milieueducatie aanpakt. Veel ervaringen rijker
en met mappen vol ideeën voor de thuissituatie ging de delegatie naar huis om met
het bestuur de vertaalslag naar de eigen situatie te maken en de voorbereidingen te
treffen voor een volgend bezoek in het nieuwe jaar.
Uiteraard zal de Europese delegatie ook Baarn aandoen, de planning is dat dit eind
juni/ begin juli zal zijn.
(persbericht van de Groene Inval)

NatuurNabij
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De Sikkelsprinkhaan
Op zondagavond 5 september jl liepen we nog even door het gebied van militair
terrein de Stompert. Het was nog lekker weer dus we hadden verwacht wel wat hagedisjes en vlindertjes te zien. Het viel zacht gezegd een beetje tegen, we zagen echt
helemaal niets... We waren met z‟n drietjes: Remco en ik en een bekende van ons,
Marc.
In het voorbij gaan zag ik een groen iets afsteken tegen de heide. “Sprinkhaan” zei ik
tegen Marc, de sprinkhanenkenner onder ons. De reactie die volgde was een licht
verbaasde kreet: Een Sikkelsprinkhaan!!

Sikkelsprinkhaan (vrouwtje)

Foto: Remco Vos

De Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata) is een knalgroene sprinkhaan met lange
vleugels. Bijzonder is dat hun achtervleugels onder de voorvleugels uitsteken. Ze
kunnen vliegen, heel apart om te zien. Het lijkt ongeveer op hoe een vlinder vliegt,
maar dan een beetje onbeholpen of zo.
Momenteel is de Sikkelsprinkhaan een nog niet al te vaak geziene gast in onze contreien, maar langzaam rukt de soort steeds noordelijker op. Soest bevindt zich aan de
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noordelijke grens van waar de Sikkelsprinkhaan voorkomt. Misschien dat over een
jaartje de grens al weer een stuk noordelijker ligt.
Op 4 september jl. is de Sikkelsprinkhaan ook in Op Hees gezien. Daarnaast hebben
we met de Vlinderwerkgroep IVN Eemland op zaterdag 11 september jl. ook in het
gebied tegenover de Stompert een aantal Sikkelsprinkhanen aangetroffen. Het lijkt er
dus op dat de soort zich in de gemeente Soest heeft gevestigd!
De natuurgebieden in en rondom Soest blijken telkens weer bijzondere soorten te
huisvesten, daar mogen we best trots op zijn!
Violet Middelman

Operatie Zandloper
Op 21, 23 en 24 september jl. zijn 5
basisschoolklassen aan het werk
gegaan in de Soester Korte Duinen
in het kader van Operatie Zandloper.
Voor het vierde jaar alweer. Ook het
heidegebiedje van het Soesterhoogt
wordt dit jaar voor het eerst onder
handen genomen.
De kinderen gaan aan de slag om de
daar aanwezige heidegebiedjes te
ontdoen van ontspruitende zaailingen van berk, spar, den en brandnetel. Door het verwijderen van deze
boompjes wordt het heidegebied
mooier en groter, waardoor typische
heidebewoners als bijvoorbeeld
zandhagedis, heikikker en heidevlinders weer aan hun trekken kunnen
komen. Ook de wind krijgt weer vrij
spel om de nabijgelegen duinen te
laten stuiven. Vandaar de naam
'Zandloper'.
Op dinsdag 21 september ontving
Pieter Augustinus groep 7 van de
Prins Willem Alexander school en ik groep 8 van de Achtbaan. René van Loon van
Staatsbosbeheer had de te schonen gebiedjes van ongeveer 1000 m² met paaltjes
afgezet en de nodige werkhandschoenen, scheppen en zaagjes klaargelegd.
Het was goed te merken, dat kinderen van die leeftijd wel van een uitdaging houden :
grote oude boomstronken en afgeknapte boomtakken moesten per se ook worden
opgeruimd. Maar voor het uittrekken van de kleine boompjes hadden ze wel wat
NatuurNabij
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extra aanmoediging nodig.
Paddestoelen als vliegenzwammen, zwavelkopjes, kastanjeboleten en bovisten, die
na de laatste natte weken in groten getale aanwezig waren, mochten uiteraard blijven
staan én werden o.l.v. de IVN-gids uitgebreid bestudeerd. En als er dan ook nog de
vrij zeldzame zwammen Heksenboter op een prachtige boomstronk en oranje Arcyria op ‟n roestbruin herfstblaadje worden gevonden, zijn de kinderen helemaal trots.
De Arcyria werd voorzichtig in een plastic zakje gedaan voor de herfsttafel op
school. Eigenlijk hadden ze de heikikker, het babypadje en de paarse schallenbijter
ook wel mee willen nemen, maar gelukkig snapten ze wel dat deze dieren zich op de
hei veel lekkerder voelen.
En zo snijdt het mes .. in dit geval de schop .. dus aan twee kanten : de kinderen zijn
op een leuke manier in het bos aan ‟t werk en kijken in verwondering naar wat ze
daar aantreffen !
Na 2 uur hard werken was de heide duidelijk ontdaan van zijn groene waas van
boompjes.
René en bosbaas Jan Tupker gaan beoordelen of de kinderen hard genoeg hun best
hebben gedaan. Zo ja, dan kunnen de deelnemende scholen € 150,-- tegemoet zien,
die ze overigens niet zelf mogen houden, maar bestemd is voor een goed doel, uit te
kiezen door de Derde Wereldgroep Soest.
‟t Was ‟n mooie dag daar in de Korte Duinen én .. voor twee heel goede doelen:
een prachtig heidegebied en schoon drinkwater in India !
tekst en foto’s: Alma Dijkgraaf
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Papegaaitje leeft hier nog
Terwijl de meeste mensen bij een Papegaaitje direct moeten denken aan de bontgekleurde vogel met zijn vrolijke "lorre" en "koppie-krauw" gaat bij de leden van de
Vlinderwerkgroep het hart wat sneller kloppen bij het zien van een groen spannertje
met dezelfde naam.
Het Papegaaitje (Chloroclysta siterata) is een zeldzame verschijning in ons land en
in de provincie Utrecht zijn er slechts zeer sporadisch waarnemingen van deze vlindersoort.
Groot was dan ook de blijdschap toen de Vlinderwerkgroep het Papegaaitje tegenkwam bij een avondinventarisatie op Boswachterij De Vuursche.
Het vlindertje liet zich het smeer dat op de bomen was aangebracht om nachtvlinders
te lokken goed smaken. Eerst zat hij nog met gesloten vleugeltjes te genieten van het
zoet en was nog niet duidelijk om welke soort spanner het ging.

Bovenaanzicht Papegaaitje

Foto Peter van der Wijst

Toen echter de lichtbundel van de meegebrachte zaklantaarn op de vlinder scheen
opende hij gewillig zijn vleugeltjes om ons te verrassen met zijn prachtige groene
gemarmerde tekening. De kans om deze vlindersoort dit jaar nog een keer tegen te
komen bij een volgende avondinventarisatie is vrij klein omdat de mannetjes begin
november na de paring sterven en alleen de vrouwtjes overwinteren om pas in het
voorjaar hun eitjes af te zetten
NatuurNabij
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Zijaanzicht Papegaaitje

Foto: Gertjan Hooijer

Wilt u ook eens kennismaken met de nachtvlinders, kijk dan in de agenda op deze
site wanneer er weer een activiteit georganiseerd wordt.
Hetty Soetekouw

13

NatuurNabij

IJsvogelwaarnemingen in Eemland registreren
bij VWG Gooi en Omstreken

Foto: Peter van der Wijst

In Eemland mogen wij al heel lang genieten van de IJsvogels. Waar zijn ze dan? Ja
dat is het nu net. Deze vogels vliegen zeer snel en zijn erg schuw.
Door de schone rivier de Eem is er een ruim gebied voor de ijsvogel, veel stromend
water dat niet snel bevriest. Van groot belang voor de overlevingskans!
Mocht de Eem bij zeer strenge vorst toch bevriezen, dan zijn er nog de laatste levensbronnen:de "uitlaten" van de waterzuiveringsbedrijven van Amersfoort, grenzend aan Soest en natuurlijk de “uitlaten” van de Soester Waterzuivering. In deze
gebieden wordt de IJsvogel dan veel gezien.
Ook doet de IJsvogel zijn Engelse naam " Kingfisher " veel eer aan door ruimschoots
aanwezig te zijn rondom Paleis Soestdijk!
Het grote fontein in de vijver voorkomt dat het water in de winter bevriest. Bovendien is het gebied uitermate rustig, geen mens!
De IJsvogel gaat natuurlijk in de omgeving van zijn rijke voedsel gebied broeden.
Vandaar dat de IJsvogel al heel lang veel in onze omgeving te vinden is.
Waarnemingen van IJsvogels kunnen worden ingezonden op de website van de
VWG Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken via de knop "Melden".
Ad Niehoff Werning
NatuurNabij
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Oproep Ommetje natuur
Voel jij je aangesproken door het stukje over Ommetje natuur in de vorige
NatuurNabij? Zou jij het leuk vinden om dit wekelijkse programma te gaan
presenteren? Of heb je misschien meer belangstelling voor de technische kant
van radio?
Radio Soest is op zoek naar nieuwe medewerkers voor het programma Ommetje natuur. Ben je geïnteresseerd? Denk je dit zou ik ook wel willen doen?
Neem dan contact op met Annelies Nelis, 035 6018820 of nelis2@zonnet.nl

Zeldzame Kammetjesstekelzwam gevonden!
Tijdens een wandeling in het Baarnse Bos ben ik de zeer zeldzame en op de rode lijst
staande kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides) tegengekomen.

Het is een plaatjesloze vlieszwam die groeit op grote, sterk verrotte beukenstammen
in loofbossen. Deze zwam is koraalachtig, meervoudig vertakt en heeft stekels die in
groepen staan.
De stekels zijn priemvormig en tot 10 mm lang. De zwam kan tot 30 cm in diameter
worden. Het is een saprofiet.
Tekst en foto: Bertus van der Laan
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Een prima jaar
voor
paddestoelen
in Zuidoost
Friesland
Ook dit jaar heb ik
weer veel mooie paddestoelen kunnen fotograferen. Het begon al in
juli met groepen cantharellen langs de eikenlanen bij mij in de
buurt.
Eind juli vond ik langs
een eikenlaan vlak bij
mijn huis op een eik
een harslakzwam. Gosse Haga van de mycologische vereniging, waarmee we (IVN
Heerenveen) wekelijks in Oranjewoud paddestoelen inventariseren, bevestigde het.
Hij vertelde dat de zwam momenteel in Noord-Brabant een hele eikenlaan had geïnfecteerd. De harslakzwam Ganoderma resinaceum is familie van de veel meer voorkomende platte tonderzwam (o.a. Op Hees). Net als deze heeft de harslakzwam
chocoladebruine sporen, die op de hoed dwarrelen. De hoedhuid heeft een rode
wasachtige toplaag, die smelt als je er een brandende lucifer bij houdt. Het exemplaar is inmiddels uitgegroeid en meet 45 cm breed en meer dan 20 cm diep.
Eind september vonden mijn vrouw Loes en ik weer de grootsporige truffelknotszwam Cordyceps longisegmentis in het bos vlak bij ons dorp. Hij staat er nog
steeds, sinds ik er 4 jaar geleden over vertelde. Hij is moeilijk te vinden tussen het
blad vanwege hun kastanjebruine kleur. De steel is iets lichter. Ook de zwarte truffelknotszwam komt nog steeds in hetzelfde laantje voor. Ze zitten op de stekelige
hertentruffel.
Begin oktober vond ik langs een fietspad de kleine trompetzwam. Dit fietspad loopt
door een houtwal midden tussen weilanden in de buurt van het riviertje de Linde.
Het fietspad is van beton. Langs dit fietspad staat een grote variatie aan paddestoelsoorten. Zo vond ik dit jaar o.a. rode boleet, plooivoetstuifzwam, kleine aardappelbovist, witte en zwarte kluifzwam en bruine bekerzwam.
De kleine trompetzwam Pseudocraterellus undulatus is een rode lijstsoort, die in
lanen op voedselarme zand- of leembodems voorkomt bij eik of beuk. Dit komt
overeen met de plek waar ik ze vond, bij eikenhakhout. Het zijn vrij kleine leemkleurig bruine paddenstoeltjes met lijsten aan de grijze onderzijde. De steel is hol, gegroefd, zandgeel tot bruinbeige. Ze zijn tussen het gras moeilijk te vinden. Doordat
het een behoorlijke groep was en de onderzijde naar boven was gekruld viel mijn
oog erop.
NatuurNabij
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Op zondag 7 november mocht ik mee met de mycologische vereniging afdeling
Drente, die een excursie hadden bij Rotstergaast onder Heerenveen. Het ging om een
weidegebied van enkele ha bij de Tjonger. In dit gebied, voor het grootste deel eigendom van SBB, komen heel veel soorten wasplaten voor, naast knotszwammen,
mycena‟s en vlekplaten. Het gebied is niet toegankelijk, maar er was toestemming
verleend. De inventarisatie stond onder leiding van Eef Arnold, een autoriteit op het
gebied van paddestoelen en met name wasplaten. Het was voor mij als IVN-er een
ervaring om met zo‟n 25 paddestoelliefhebbers op pad te gaan. Bijna iedereen had
een camera bij zich en iedere bijzondere vondst werd door een rij van fotografen
vastgelegd.
Gelukkig kwam ik ook aan bod. Nieuwe vondsten werden met GPS gepeild en ingeboekt, net als alle andere vondsten. Eef had meestal het laatste woord als het ging om
de juiste naam. Er werden 14 verschillende wasplaten geteld van de 20 die er voorkomen. Het is heel anders zoeken in zo‟n weiland, dan in het bos. De wasplaten zijn
vaak klein en zitten verscholen in het gras. De gele knotszwam is nog kleiner. Het
mooist vond ik de scharlaken rode prachtwasplaat Hygrocybe aurantiosplendens die
we vonden in een weiland waar ook koeien hadden gelopen. De meeste paddestoelen
waren hier dan ook beschadigd.
Naast de prachtwasplaat vonden we o.a. het papegaaizwammetje, de honingwasplaat,
weidewasplaat, gele wasplaat, slijmwasplaat, gele knotszwam, sikkelkoraalzwam en
heidekleefsteelmycena. Het was een mooi besluit van dit prima paddestoelenjaar
Tekst en foto’s: Gerrit van Beest
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Balans Kinderboerderij De Veenweide
Vogelrugzak te leen!
Zomaar een dag op Balans kinderboerderij de Veenweide in november 2010.
Om 08.00 uur arriveert de eerste medewerker van de kinderboerderij. Rechts van het
toegangshek staat een reiger roerloos tot zijn buik in het water, hetzelfde water
waarover vorige week luid roepend een ijsvogel vloog. Deze zoekt tijdens het vliegen steeds precies het midden tussen beide oevers en vliegt zo‟n 20 centimeter boven
het water. Opvallend blauw, hij lijkt wel licht te geven! Maar voor je het weet is hij
weer weg. Laag bij de grond rond het woonhuis, steeds dezelfde heggemus die een
zacht flierefluiterig klinkend liedje zingt. Ondertussen vechten twee roodborstjes in
de sprookjestuin om een territorium.
„s Ochtends om het gebouw heenlopen als er nog niemand is, zorgt voor een blik op
onze vertrouwde zwerm met sijsjes die elke winter in de elzenbomen rond het speelveld zitten. Zij zingen hoog in de bomen met ijle ophaaltjes. Wanneer een kraai
arriveert klinkt één alarmroep en een stille zwerm verlaat in paniek uit elkaar stuivend de boom om even later weer luid zingend neer te strijken in een andere elzenboom. Een goede luisteraar hoort ook de wat klaaglijk gefloten roep van de goudvinken, die in de winter een dagelijkse boerderijgast zijn. Met hun rood roze buikjes in
de zon zitten zij hoog in de bomen naar elkaar te roepen. Veel opvallender dan de
gewone vinken die steevast van de grond opvliegen wanneer je rond het kippenhok
loopt. Maar tussen deze gewone vinken zit in de winter vaak een keep; een oranje
met bruin getekend familielid van de vinken.
Wilde ganzen, waaronder ook een groep van 27 Canadese ganzen, vliegen over het
weiland. Deze soort is tegenwoordig goed ingeburgerd in Nederland. Meestal blijft
een groepje van 6 van deze Canadese ganzen ‟s winters op de oevers van de vijver
waardoor onze kinderboerderij omgeven is. In de treurwilg aan de overkant van die
vijver zijn zes aalscholvers zichtbaar die met hun vleugels wijd het natte pak laten
drogen. Op het hinkelspel op de grond zitten 12 putters. Het is onder de picknickbanken waar straks de kinderen uit de schoolklas hun NME-opdracht zullen doen.
Een rusteloos geklop is hoorbaar in de houtsingel; een boomklever is op zoek naar
zijn dagelijkse kost. Het vogelhuisje aan de totempaal heeft sinds dit voorjaar een
extra vlieggat gekregen doordat een kleine bonte specht aan de zijkant een voor hem
passende opening heeft gemaakt.
Tijdens de voerronde in de ochtend komen we wegwaaiende witte veertjes tegen
onder de duiventil. Verderop liggen de uitgetrokken slagpennen. De stille getuigen
van de jacht van een roofvogel op één van onze witte duiven. Mogelijk dezelfde
havik die vorig jaar gezien is toen hij hongerig in de strenge winter een makkelijke
prooi zicht. We laten de veertjes liggen voor de leerlingen van een klas die een
NME-les krijgen over eten en gegeten worden. Ook dit hoort erbij.
NatuurNabij
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Wilt u ook getuige zijn van onze vogelpleisterplaats? Wilt u uw kinderen of kleinkinderen hiervan laten genieten? Ben je 7 jaar of ouder en wil je na schooltijd of
tussen de middag dit ook zien en horen? Kom dan op Balans kinderboerderij De
Veenweide en leen onze gratis rugzak met verrekijker en vogel zoekkaart. Ook vind
je het Veenweide vogelkwartet met alle soorten die hier ooit zijn gezien. Je bent vast
verrast hoeveel soorten dat zijn en welke bijzondere daar tussen zitten!
Simone van Dongen

Balans kinderboerderij De Veenweide
Vedelaarpad 53
3766 CM Soest
035-6018136
Openingstijden kinderboerderij
werkdagen van09.00 - 16.00 uur.
zaterdag van 12.00 – 16.00 uur
vanaf maart 2011 zijn wij weer tot 17.00 uur open!
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Stichting NMC Baarn
De Groene Inval
Europees partnerschap grote uitdaging voor De Groene Inval
Het Europees Platform heeft het bestuur van De Groene Inval verzocht deel te nemen aan een project genaamd The garden a place for lifelong learning. Dit verzoek
was gebaseerd op de inhoudelijke wijze waarop De Groene Inval vorm en inhoud
geeft aan met name het natuur educatieve aspect van zijn activiteiten. Wij werden
uitverkoren om namens Nederland deel te nemen aan dit Europese project tezamen
met nog 5 andere Europese partners.: Duitsland , Oostenrijk, Tsjechië, Spanje en
Polen.
De Groene Inval hoopt met dit traject heel veel kennis en ideeën op te doen om
nieuwe doelgroepen in en om Baarn te gaan betrekken bij de activiteiten in en om
het Natuur en Milieu Centrum, zodat de Baarnse bevolking er haar voordeel mee kan
doen.
Met deze Europese stap hoopt het bestuur weer nieuwe wegen in te slaan om natuur
en milieu educatie in onze regio naar een nog hoger plan te tillen en voor nog meer
mensen toegankelijk te maken.
(Meer informatie over dit project op pagina 7 van deze NatuurNabij)

NatuurNabij
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Record aantal deelnemers Bloemschikcursus
Na het schooltuinenseizoen organiseert De Groene Inval jaarlijks een bloemschikcursus speciaal voor kinderen.
Wij doen dat in samenwerking met Groei en Bloei.
Dit seizoen gaven maar liefst 54 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar zich op
voor deze cursus. De cursus bestaat uit acht lessen van een uur. Afwisselend maken
de bloemschikkers bloemstukjes van verse en van gedroogde materialen. Ook maken
zij een vogelvoederkrans . Half december wordt de cursus afgesloten met het maken
van een kerststukje.
Bestuur en medewerkers van “De Groene Inval” wensen u allen Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 2011.
Piet Korver
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
Natuur- en MilieuEducatie
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 Waterschap Vallei en Eem.
Wilt u ook weten hoe het NME-jaarprogramma 2011 in Soest eruit ziet, kijk dan
eens op de website: www.soest.nl/nmcsoest (kies: NME Soest)

Een bodem vol geheimen

Tentoonstelling ‘Een bodem vol geheimen’
Van januari t/m maart 2011 kunt u met uw (buur-/klein-) kinderen tijdens openingstijden van het milieucentrum de Kweekerij de tentoonstelling „Bodem vol geheimen‟
bezoeken. Kinderen (4 t/m 7 jaar) kunnen op een leuke, speelse manier van alles
ontdekken over de bodem en het bodemleven.
NatuurNabij
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Duurzaam Soest, Milieucommunicatie
€nergiek Soest
De gemeente Soest , inwoners, woningcorporaties en bedrijven werken vanaf oktober 2010 samen aan het realiseren van energiebesparende maatregelen in Soest en
Soesterberg (gemeente Soest). Deze activiteiten rondom energie besparen in bestaande bouw (voor 1986) zijn onderdeel van het Milieubeleidsplan 2010-2013, het
onderdeel „Wonen‟.
Vanaf deze winter (2010/2011) organiseren gemeente, bewoners en bedrijven (stapsgewijs) voorlichtingsactiviteiten en projecten voor iedereen in Soest die energie wil
(gaan) besparen. Er wordt bijvoorbeeld een voorbeeldwoning ingericht. Elke stap
van het verbeteren van deze woning kunt u volgen via lokale media en de website
www.soest.nl/€nergieksoest . U kunt zelf ook meedoen, door te beginnen met het
aanvragen van een maatwerkadvies. Een energiemaatwerkadviseur komt daarna bij u
thuis langs om u een maatwerkadvies voor uw woning aan te bieden. Dat kost ongeveer €200,-. Een filmpje over wat zo‟n maatwerkadvies behelst, kunt u ook zien op
de website €nergiek Soest. Het advies verplicht u tot niets, maar u heeft wel een erg
goed overzicht van wat u zou kunnen doen om uw woning energiezuiniger te maken.
Energiebesparen = geld besparen. Wij werken samen met betrouwbare locale en
regionale bedrijven. U kunt hen vinden via www.meermetminder.nl en de site
€nergiek Soest. Als u geïnteresseerd bent kunt u bij hen vrijblijvend een offerte aanvragen. Nog beter is om dat samen met uw buurtbewoners te doen. Samenwerking in
de straten kan aanzienlijk schelen in de kosten van het toepassen van maatregelen.
Op de website www.soest.nl/€nergieksoest treft u ook informatie aan over de subsidiemogelijkheden en de gemeentelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het klimaatstraatfeest. Een groot aantal projectonderdelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de leden van het Soester €nergieteam. In de vorige natuur nabij heeft u een
advertentie gelezen. Op deze advertentie hebben meer dan 15 mensen positief gereageerd. Inmiddels is het €nergieteam al 2 keer bij elkaar geweest in milieucentrum de
Kwekerij. We hopen ook op uw enthousiaste inbreng op de interactieve website. U
kunt uw reacties en ideeën plaatsen en advies vragen van inwoners die al bepaalde
maatregelen hebben getroffen in hun huis.
Johan Simon

Meer informatie
Gemeentehuis Soest
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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Achterhoekse
Vogelroutes
Ingezonden persbericht
Naar vogels kijken is een lust
voor het oog. Hun kleur,
gedrag en gezang hebben
mensen door de eeuwen heen
steeds geboeid.
Dit boek bevat naast wandelen fietsroutes ook informatie
over vogels, vogelzang en
andere vogelgeluiden. Van
alle vogels die je op de routes
kunt zien of horen, is een kort
profiel gemaakt. De prachtige
foto‟s die de tekst illustreren,
geven een goed beeld van de
vogels die je onderweg kunt
tegenkomen.
Op vijf locaties: Aalten/
Bredevoort, Zeddam, Zwillbrock, Joppe en Haarlo zijn
negen routes uitgezet variërend in afstand. Vijf wandelingen en vier fietstochten
door adembenemend landschap. De routes zijn prima te combineren tot langere tochten. Per route is een korte samenvatting toegevoegd, inclusief tips en horecamogelijkheden. De handige kaartjes bieden het overzicht dat onderweg nodig is.
Achterhoekse vogelroutes is hét cadeau voor wandelaars, vogelliefhebbers en Achterhoektoeristen!
Auteur George Knottnerus schreef de tekst en zette samen met Marijke Barlage de
routes uit. Peter van der Wijst maakte bijna alle vogelfoto‟s.
Achterhoekse Vogelroutes is een vervolg op de succesvolle wandel- en fietsgids
Veluwse Vogelroutes.

Achterhoekse Vogelroutes
Auteur: George Knottnerus
Prijs: € 12,95
Aantal pagina's: 104
ISBN:9789087881276
NatuurNabij
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Wilde planten in Eemland
van knop tot dop
Onlangs heb ik een gesprek gehad
met Arie van den Bremer, voorzitter van de KNNV
(Afdeling
Amersfoort). Niet alleen als persoon (leeftijd, werk, natuur, hardlopen en Citroën), maar ook als
afdeling bleken er veel gemeenschappelijke punten te zijn. Net als
wij organiseren zij wandelingen,
excursies en cursussen (o.a. over planten, mossen en korstmossen). Wat precies het
verschil is met het IVN is moeilijk te zeggen, maar zij zijn vooral gericht op kennisoverdracht naar mensen die al enige kennis van de natuur hebben.
Deze insteek blijkt ook uit een boek over planten dat hij mij tijdens ons gesprek laat
zien. Het is prachtig uitgegeven met zo‟n 3600 foto‟s van vrijwel alle in het wild
voorkomende planten die in de Gelderse Vallei en Eemland te vinden zijn. Wat het
boek zo bijzonder maakt is dat alle
foto‟s door hemzelf gemaakt zijn.
Van elke plant zijn meestal 6 foto‟s
genomen, steeds vanuit een ander
perspectief, van macro naar micro:
de omgeving, de plant zelf, de
bloem, de stengel, het blad, de
vruchten en de zaden. De planten
zijn op kleur gesorteerd. Thans is hij
bezig een vergelijkbaar boek samen
te stellen over korstmossen die nog
mooiere plaatjes opleveren.
Het boek, dat door hemzelf wordt
uitgegeven, is niet alleen een weldaad voor het oog om door te bladeren, maar ook geschikt als naslagwerk voor zowel de beginnende als
de gevorderde botanicus. We willen
hem uitnodigen voor onze Nieuwjaarswandeling om het boek te laten
zien en hij wil het uiteraard ook
graag verkopen (prijs € 40,-).
Willen mensen die nu al geïnteresseerd zijn dat melden bij Carla (secretaris@ivnEemland.nl). Ter illustratie enkele foto‟s van de Dagkoekoeksbloem.
Tony Gaillard
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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:
Door de lanen van Buitenzorg.
Zondag 9 januari 2011, aanvang 14.00 uur
Iedereen kent Kasteel Groeneveld, maar wist u dat er vlak naast een veel rustiger
stuk parkbos ligt? Het landgoed Buitenzorg kenmerkt zich door een structuur van
oude lanen die, voordat de Amsterdamsestraatweg en de Hilversumsestraatweg bestonden, een onderdeel vormden van de verbindingswegen tussen Amsterdam, Hilversum en Amersfoort.
Veel bomen zijn dan ook meer dan 150 jaar oud en dat is een indrukwekkend gezicht. Dat gaan we ontdekken op deze winterse zondag.
Startplaats: Ravensteinselaan, Baarn.
Dagcoördinator: Martine van der Kaa (035-6011652)

Stuifzand in de Korte Duinen.
zondag13 februari 2011, aanvang 14.00 uur
Mensen die niet in de buurt wonen kijken er toch vaak van op: "Ja, het heten wel
duinen, maar zoveel zand had ik niet verwacht." We gaan kijken hoe het zand stuift
en wat de bewoners van Soest in de middeleeuwen daartegen hebben gedaan. Het is
nog wel winter, maar de lente komt hier en daar voorzichtig om de hoek kijken.
Startplaats: parkeerterrein bij benzinestation Avia aan de Birkstraat in Soest.
Dagcoördinator: Rob van Rijn (030-2724524)
NatuurNabij
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Vogels in de Eemnesser polder.
Zondag 13 maart 2011, aanvang 14.00 uur
De wintergasten worden onrustig, ze willen op weg naar de plaats waar ze kunnen
broeden. Welke vogels zijn er op dit moment (nog) te zien?
We wapenen ons met een dikke jas tegen wind en kou, want in de polder is het altijd
kouder en winderiger dan in het bos, maar het uitzicht is hier ongeëvenaard mooi.
Zien we daar een weiland vol ganzen?
Startplaats: Polder Eemnes op de hoek van de Corsrykseweg en de Noord Ervenweg.
Dagcoördinator: Ad van de Herik (035-6020920)

Vroege Vogelwandeling
Zaterdag 9 april 2011, aanvang 6.00 uur
De vogels zijn alweer druk bezig met het afbakenen van hun territorium. De heren
proberen met hun gezang de dames voor zich te winnen. We gaan op pad in de ontwakende natuur en horen hoe de vogels één voor één beginnen te zingen.
Startplaats: Lage Vuursche, de kuil van Drakensteyn
Dagcoördinator: Martien van Liempd (030-2292639)
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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

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

Contributie/donaties: 2575943
t.n.v. IVN Eemland te Soest
Tarief 2010:
Leden: € 15,00, Donateurs: € 12,00
Automatische incasso: € 1,00 korting

______________________
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
scholen@ivn-eemland.nl
Vlinders
Hetty Soetekouw
033 4531660
vlinders@ivn-eemland.nl
Vogels
Jaap van den Berg
06 51857877
vogels@ivn-eemland.nl
Wandelingen
Martine van der Kaa
35 6011652
Tanneke Voorintholt
035 6028377
wandelingen@ivn-eemland.nl
Weidevogels
Roel van Wijk
035 5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl
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