NatuurNabij
Jaargang 38

-

Uitgave 1

Jaarverslagen

-

maart 2010

2009

IVN Eemland
Vereniging voor natuur- en milieueducatie

COLOFON

INHOUD

NatuurNabij

3 Uitnodiging Algemene Ledenvergade-

Contactblad
van IVN Eemland
Verschijnt vier keer per jaar

ring
5 Bestuurswisseling
7 Bestuur
8 Communicatie

Contributie/donatie
Tarief 2010
Leden: € 15,00
Donateurs: € 12,00
Autom.incasso: € 1,00 korting

10 Cursussen
11 Excursies
12 Natuurpaden
14 Planten
17 Scholen

Redactie
Bettie Walland
E-mail:
natuurnabij@ivn-eemland.nl

19 Vlinders
22 Vogels
28 Wandelingen
31 Ledenadministratie
32 Financieel Verslag

Kopieerwerk en afwerking
van
NatuurNabij
worden verzorgd door
Het DrukPunt
Hof der gedachten 5
3823 WB Amersfoort

36 Begroting 2010
37 Financiën Natuurgidsencursus 2007-2009
38 Werkgroepen en Contactpersonen

Tel.: 033 – 4562820

Foto omslag: Marlies Bouten

IVN-Eemland Jaarverslagen 2009

Waterdrieblad

2

foto: Rogier van Vugt

IVN-Eemland Jaarverslagen 2009

UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering IVN Eemland
op maandag 12 april 2010
aanvang 19.45 uur
in museum Oud Soest,
Steenhoffstraat 46, Soest
Het bestuur van IVN-Eemland nodigt alle leden, donateurs en andere
belangstellenden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op maandag 12 april 2010 te Soest.
Agenda
1. Opening, mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 7 april 2009
(te vinden in NatuurNabij nr. 2 2009)
3. Financiën
− Financieel jaarverslag
− Begroting 2010
− Verslag kascommissie
− Benoeming nieuwe kascommissie
− Decharge penningmeester
4. Jaarverslagen
5. Afscheid Secretaris en Penningmeester
Beide zijn niet verkiesbaar.
6. Bestuurssamenstelling
Het bestuur draagt de volgende personen voor:
Carla Franssen (Secretaris), Henk-Jan Strang (Penningmeester)
Raymond ter Bogt (Algemeen lid), Nelleke Bary (Algemeen lid)
NB. Zie ook toelichting op volgende bladzijde.
Namen van tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend tot de aanvang van de vergadering. Een dergelijk voorstel moet getekend
zijn door tenminste tien leden.
7. Jaarplan 2010
− Activiteiten in Baarn en Eemnes versterken
− Samenwerking in afdeling stimuleren
− Banden met Gemeentes en groene organisaties versterken
− Opzetten Natuurgidsencursus 2011
8. Rondvraag
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Bestuurswisseling
Zowel de penningmeester als de secretaris zijn niet verkiesbaar. Gedurende twee
termijnen van 3 jaar heeft Wim op betrouwbare wijze onze penningen met verve
bewaakt. Hij heeft aangegeven de ledenadministratie te blijven doen en de zware
klus af te maken om de website te vernieuwen. Wij stellen dat zeer op prijs. Al in
november heeft Corry aangegeven door haar ziekte geen actieve rol meer te kunnen
spelen in de afdeling. We zijn haar meer dan dankbaar voor al het werk wat zij
verricht heeft en voor het aanstekelijke enthousiasme waarmee zij belangrijke zaken
op de kaart zette, niet alleen van het bestuur, maar ook van de gemeente en regionale organisaties.
Het bestuur heeft er voor gekozen vier nieuwe leden te vragen om het bestuur te
versterken. Dat zijn ten eerste de gebruikelijke functies van secretaris en penningmeester. Daarnaast worden twee leden voorgedragen als algemeen lid die als taak
krijgen om activiteiten in hun gemeenten (Baarn en Eemnes) te ontwikkelen, leden
en donateurs te werven en relaties te onderhouden met hun gemeente en andere
plaatselijke organisaties.
Reeds geruime tijd zijn zowel onze leden als het bestuur van mening dat er meer
activiteiten in die gemeenten ontwikkeld moeten en kunnen worden. Hoewel iedereen het daar over eens is, is het niet of nauwelijks gelukt om dat ook daadwerkelijk
te realiseren. In de huidige praktijk concentreren de werkgroepen zich op Soest en
naaste omgeving. Dat is niet zo vreemd omdat de meeste actieve leden uit Soest
komen. Omgekeerd zijn er weinig leden in Baarn en Eemnes omdat daar weinig
activiteiten zijn. We zien het als een taak van het bestuur deze vicieuze cirkel te
doorbreken. Daarom stellen we voor twee personen met deze taak te belasten die
deel uitmaken van het bestuur. Op deze manier blijft het bestuur hierbij nauw betrokken en kan het advies en steun geven.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om op deze manier ‘subafdelingen’ op te
zetten. Er komen dus in Baarn en Eemnes geen subwerkgroepen die bijvoorbeeld
wandelingen gaan organiseren. De taak van het bestuurslid is na te gaan of er behoefte is aan wandelingen in de betreffende gemeenten en te zorgen dat er gidsen in
de Werkgroep Wandelingen zitten die als coördinator kunnen optreden bij wandelingen in hun gemeente.
Het bestuur draagt de volgende personen voor:
Carla Franssen (Secretaris)
Ik ben 52 jaar, getrouwd, 2 kinderen (17 en 20 jaar) en werkzaam als schoolmaatschappelijk werker in de regio Eemland en Zeist. Sinds vorig jaar zomer ben ik
4
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natuurgids IVN. Het IVN werk is voor mij een mooie tegenhanger van mijn dagelijkse werk, waarin ik veel problemen van grote en kleine mensen onder ogen krijg.
Mijn honden, de kippen, de verrekijker en de natuur in onze groene omgeving zorgen dan voor de nodige balans. In de afdeling participeer ik in de uilengroep, wat ik
met veel plezier doe. Toen ik gevraagd werd om het secretariaat op mij te nemen,
heb ik meteen ja gezegd: ik draag het IVN een warm hart toe en als ik daar een
steentje aan kan bijdragen doe ik dat graag. Het is een betrokken en levendige,
groene club, waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt, waar nieuwe ideeën
mogen groeien en bloeien, daar zet ik mij graag voor in.
Henk-Jan Strang (Penningmeester)
Ik groeide met ouders en broer op in Vorden in het coulisselandschap van de Achterhoek. Vanaf mijn geboorte (1965) houd ik van de natuur, met een passie voor
planten, bijen en weer. Ik was mijn hele jeugd weeramateur.
Na mijn accountantsstudie rondde ik mei 2000 de opleiding tot natuurgids af en
werd actief in bestuur en cursuscommissie tot eind 2002. Na vier jaar wonen en
werken op Curaçao met mijn gezin, Ria en Renzo (11) en Lyzanne (14) hebben we
alles weer op de rails. Ik houd ervan bestuurlijk bezig te zijn en met mensen samen
te werken. Pieter Augustinus vroeg me penningmeester te worden. Bij benoeming
versterk ik de cursuscommissie en zal ik bijdragen aan de samenwerking tussen de
werkgroepen.
Raymond ter Bogt (Algemeen lid)
Ik ben 39 jaar, ondernemer, getrouwd en heb twee kinderen van 2 en 6 jaar oud
(Isabel en Ramon). Ik ben drs. in de Ruimtelijke Wetenschappen en heb Geografie,
Economie en Westerse Demografie gestudeerd. Ik heb veel algemene kennis over
"levend Nederland" en ben een gepassioneerd buitensporter: o.a., roeien (BWV De
Eem), scouting (MKWJ), reddingsduiken (PADI) en Raja yoga docent in mijn vrije
tijd. Sinds kort heb ik samen met een vriend een kleine delicatessenzaak in biologische producten via internet. Overdag werk ik in opdracht van een software firma als
Business Development Manager. Mijn interessegebied bij IVN ligt sterk in het
leggen van verbindingen in de lokale gemeenschap (o.a., scouting), met andere
groene organisaties en met de gemeente Baarn (afdeling Milieu). Ik verheug me
erop de eerstvolgende Natuurgidsencursus te volgen.
Nelleke Bary (Algemeen lid)
Ik ben 59 jaar en woon met mijn echtgenoot Wim en jongste zoon van 18 in Eemnes. Ik ben geboren aan de noordelijke rand van Rotterdam. Na mijn studie chemie/microbiologie in Delft heb ik geruime tijd gewerkt bij een Keuringsdienst van
Waren. Sinds 1983 woon ik in Eemnes. Natuur fascineerde me altijd al en in juni
2009 heb ik de opleiding tot natuurgids afgerond. Ik ben actief in de Wandelwerkgroep en in ”IVN en het Boerenbedrijf”. Al eerder was ik actief bij de weidevogelIVN-Eemland Jaarverslagen 2009
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bescherming Westelijke Eempolders en woon ik de vergaderingen van De Wulp bij.
Eemnes ligt een beetje in een uithoek van Eemland, maar heeft een hele mooie
polder met daarin een beschermd weidevogelgebied van Natuurmonumenten. Ik
heb me de afgelopen tijd georiënteerd op alle groepen die in en om Eemnes op
Natuur en Milieugebied werkzaam zijn. Zo ben ik nu vrijwilliger bij het Nesserpad
in Eemnes en samen met het NME Het Spookbos ga ik dit voorjaar weidevogelles
geven aan basisschoolklassen. Ook heb ik de ambassadeurscursus van het Nationaal
Landschap Arkemheen-Eemland gevolgd. Er zijn plannen om van de Theetuin
Eemnes een “toegangspoort” van het Nationaal Landschap te maken.
Ik zou het leuk vinden als ook het IVN-Eemland zou meehelpen met activiteiten in
de Eempolder. Hopelijk lukt het ook om in Eemnes nieuwe leden of donateurs voor
IVN-Eemland te vinden.

Lezing na afloop

foto: Peter van der Wijst
Na afloop van de ledenvergadering zal René Faber een lezing houden over weidevogels. Hij is werkzaam als 'projectleider weidevogels' bij Landschap Erfgoed
Utrecht. Hij ondersteunt vrijwilligersgroepen, agrarische natuurverenigingen en
anderen die zich in de provincie Utrecht met weidevogelbeheer- en bescherming
bezighouden.
De titel van de lezing is:'De kievit en grutto, het jaar rond in beeld'
De kievit en de grutto behoren tot de meeste prominente en herkenbare weidevogels
van Nederland. In deze lezing wordt in beeld gebracht waar ze jaarrond verblijven,
met natuurlijk veel aandacht voor de periode waarin ze - letterlijk en figuurlijk - het
meest van zich laten horen: het voorjaar. We kijken hierbij niet alleen naar het leven van de volwassen vogels, maar ook naar hun kuikens.
6
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Jaarverslagen 2009
Bestuur

door Tony Gaillard

Net zo als in 2008 was de bezetting van het bestuur krap. In april zijn we met ons
drieën gestart en een vacature die we niet hebben kunnen opvullen. Leden die daarvoor in aanmerking kwamen waren al zeer actief in de afdeling. Het zou zonde zijn
te proberen ze daar vanaf te halen. Hier bovenop kwam het uitvallen van Corry die
niet alleen het secretariaat verzorgde maar ook vele andere taken binnen het bestuur
voor haar rekening nam, en ook zeer actief was met natuur- en milieubeleid met
name in Baarn. De afgelopen maanden is het bestuur erin geslaagd een aantal nieuwe leden aan te trekken die staan te trappelen om er hard tegen aan te gaan (zie
hierboven onder Bestuurswisseling). Door de krappe bezetting van zowel bestuur
als de werkgroep Communicatie, zijn we er niet in geslaagd om de ledenlijst open
te stellen voor de actieve leden, zoals beloofd tijdens de vorige vergadering. Ook
neemt het vernieuwen van de website meer tijd dan voorzien (zie ook verslag WG
Communicatie).
Vanwege ons 75 jarig jubileum bruiste het afgelopen jaar van de activiteiten. Het
begon tijdens de nieuwjaarsreceptie waar dominee Gremdaat zijn visie gaf op natuur en politiek. Tevens werd een prijs uitgedeeld van de wedstrijd voor het herkennen van een foto van een vlinder. Aan het begin van het jaar kregen alle werkgroepen van de penningmeester budget om daarmee extra activiteiten te organiseren.
Voor informatie hierover verwijs ik naar de verslagen van de werkgroepen.
Ik volsta hier met het noemen van een aantal activiteiten waarbij het bestuur direct
betrokken was. De fototentoonstelling in museum Oud Soest was een groot succes.
Ik was zeer onder de indruk van de grote kwaliteit. Niet alleen waren de foto’s
technisch perfect, maar gaven ook een bepaalde visie op het landschap en op het
gedrag van dieren. We kunnen ons gelukkig prijzen dat we zulke goede fotografen
in ons midden hebben die steeds weer bereid zijn hun werk ter beschikking te stellen als illustratie van de activiteiten van de werkgroepen. Ook de excursie naar en
over het Ecoduct bij Crailoo was zeer geslaagd. Dat er voor deze brug veel belangstelling van dieren was, bleek uit de talloze sporen in het aangeharkte zand.
Naast deze jubileumactiviteiten vonden de volgende evenementen plaats in 2009.
Ook dit jaar deden we weer mee met de operatie Zandloper. Onder de bezielende
leiding van onze natuurgidsen schoonden brugklassers de duinen van opslag van
dennen en berken. In Baarn werd de Groene Inval na een ingrijpende verbouwing
opnieuw geopend en waren we vertegenwoordigd op het jaarlijkse Culturele Festival. Een vergelijkbaar evenement in Soest (Ambachten) ging vorig jaar niet door.

Werkgroep Communicatie
IVN-Eemland Jaarverslagen 2009

door Bettie Walland
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De werkgroep Communicatie verloor in 2009 alle ervaren krachten.
Begin 2009 heeft José Bijman haar werk voor IVN Eemland geleidelijk beëindigd.
Zij heeft de coördinatie van deze werkgroep in januari overgedragen aan Alexandra
Tom (tot september 2009). Het afscheid van José volgde met en in het februarinummer van de NatuurNabij. Dit na héél veel jaren noeste arbeid, zo vanaf halverwege de jaren 90, een tijd zonder alle digitale gemakken van nu!
De redactie van de Natuur Nabij is in februari overgenomen door Hankie Hol, die
de uitgaven van mei en september heeft verzorgd, inclusief de lay-out. Dat werd de
afgelopen 5 jaar gedaan door Albert de Weijer die er in het voorjaar mee is gestopt.
De website werd in 2009 bijgehouden door Alexandra Tom. Helaas kon zij dit wegens tijdgebrek niet blijven doen. Het webmasterschap is begin augustus overgedragen aan Marlies Bouten, die bereid was tot een tijdelijke waarneming.
In de zomer is er een nieuwe folder uitgegeven in een oplage van 450 stuks.
In september hebben Alexandra en Hankie de werkgroep verlaten.
Crisis bij de werkgroep Communicatie!
De laatste maanden van het jaar is hard gewerkt om “de zaak draaiende te houden”.
Het decembernummer van de NatuurNabij is met vereende krachten gemaakt (dank
aan Tony en Wim Koster). Gelukkig kon die NN nog net voor Kerst de deur uit,
mede door een supersnelle (2 dagen) voortrekactie van een drukbezet Drukpunt.
Daarnaast hield Marlies stand: de website bleef up to date met veel nieuws en
prachtige foto’s!
Maar de onderbezetting bleef niet zonder gevolgen: de voorgenomen technische
vernieuwing van de website, met onder meer de invoer van een ledenlijst in het
alleen voor leden toegankelijke gedeelte, een link naar MijnIVN en verversing van
sommige verouderde teksten, kon nog niet worden uitgevoerd.
Het gebrek aan mankracht was aanleiding om na te denken over de toekomst van
NatuurNabij: afschaffen en vervangen door digitale nieuwsbrieven met één mooie
papieren jaaruitgave in kleur? Besloten is om hiervan voorlopig af te zien, nog te
veel leden en donateurs zijn gehecht aan de vertrouwde papieren uitgave, te lezen
met een kopje thee op de bank.
Ik ben in november begonnen met de redactie en de opmaak van de Natuur Nabij.
Met enige aarzeling want zonder relevante ervaring en pas een paar maanden lid
van IVN. Het viel alles mee. Er wordt enthousiast kopij ingezonden door de leden,
met hele mooie foto’s. Ook de vaste rubrieken van de Kwekerij, de Groene Inval en
8
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Veenweide en de column van George Knottnerus worden trouw gevuld. Bovendien
is er de luxe te kunnen putten uit een grote voorraad bijzondere foto’s van de vele
fotograven die steeds weer hun medewerking verlenen.
Toch zal er in 2010 nog veel gedaan moeten worden. Er wordt geëxperimenteerd
met een wat vastere indeling en een andere lay-out van de NN (opmerkingen zijn
welkom) en de website zal worden vernieuwd. Andere taken (zoals stukjes schrijven, persberichten) moeten weer worden opgepakt. Voor de karige bezetting van de
werkgroep - eigenlijk maar één persoon - is dat wel wat veel: de werkgroep heeft
dringend versterking nodig!
Ik hoop op een blijvende instroom van kopij met heel veel mooie foto’s en vraag
daarvoor extra aandacht van de leden uit Baarn en Eemnes!

Butskopmier

foto: Peter van der Wijst
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Werkgroep Cursussen

door Martine van der Kaa

Dit jaar stond in het teken van de eindfase van de natuurgidsencursus. De projecten
werden afgerond en gepresenteerd voor medecursisten en mentoren. Op de foto ziet
u de geanimeerde koffiepauze van een van deze eindpresentaties.
Het was een drukke maar succesvolle laatste periode van ruim anderhalf jaar
intensief bezig zijn.
In mei kregen de geslaagden hun diploma uitgereikt in de sfeervolle ambiance van
Oostbroek in aanwezigheid van allen die met de cursus te maken hadden en
belangstellenden.
De meeste kersverse natuurgidsen zijn actief geworden, voor zover ze dat al niet
waren, in de diverse werkgroepen. We kunnen terugkijken op een geslaagd 2009.

10
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Werkgroep Excursies

door Corry Heus

Daar het een jubileum jaar van ons IVN-Eemland was, kon de excursie wat
uitgebreider en duurder zijn dan andere jaren.
Het was leuk om te bedenken hoe deze dag ingevuld zou kunnen worden en we zijn
uitgekomen bij de Thijssehof en de Kennemerduinen. Met de collega’s van de
werkgroep, Trudy Eerkens en Violet Middelman en 2 gidsen van het IVN-Zuid
Kennemerland, hebben we in het voorjaar op locatie voorgewandeld.
Het was een plezierige dag en we hebben de excursie goed vorm kunnen geven,
plus de aankomst en lunchlocatie vastgelegd: een strandtent bij IJmuiden.
Er waren 25 inschrijvingen, waaronder een dame van 86 die graag mee wilde.
Helaas bleek het voor haar geen haalbare kaart omdat we een echte wandeldag zouden hebben. Door een blessure haakten er nog 2 mensen af, zodat we uiteindelijk op
20 juni met 23 personen en de 2 gidsen het Kennemerland, inclusief het strand bij
de pier van IJmuiden met ‘t achterland, gingen verkennen.
Het was een fantastische en complete dag mede door alle extra’s in dit jubileumjaar
en het fantastische weer.
Natuurlijk niet te vergeten: de plezierige sfeer onderling, echt een feestje!

IVN-Eemland Jaarverslagen 2009
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Werkgroep Natuurpaden

door Martien van Liempd

Het afgelopen jaar heeft onze werkgroep vier nieuwe leden mogen begroeten, n.l.
Corien Bredero, Pia Kleverlaan, Ad Mulder en Judith Stoker.
Mede door deze versterking en een groep enthousiaste mensen zijn de projecten die
we gepland hadden eerder afgerond.
De vernieuwing van Natuurpad de Zoom - in 2008 gestart - hebben we in april 2009
afgerond. De Zoom is een bijzonder natuurgebied waar we o.a. kleine zandverstuivingen en jeneverbessen aantreffen. Het pad is bij uitstek geschikt om met
kinderen te lopen.
Op 4 April 2009 is dit pad feestelijk geopend in het kader van 75 jaar IVN-Eemland. De weken voorafgaande aan de opening hebben we aantal keren de route
verkend om ervan verzekerd te zijn dat alle paaltjes op de juiste plaats stonden en
niet verdwenen waren. Het bleek niet voor niets te zijn geweest, er waren inderdaad
paaltjes verdwenen. Een paar paaltjes vonden we verspreid in het bos terug en op
sommige plaatsen zijn nieuwe paaltjes geplaatst. De gemeente had aanvankelijk
gezegd dat het niet nodig was om de paaltjes aan de onderkant van een kruis te
voorzien omdat in de buurt weinig bebouwing is en dus minder kans op vandalisme.
Maar n.a.v. de vernielingen heeft men toch besloten om voortaan alle paaltjes van
een kruis te voorzien.
Na de zomervakantie zijn we gestart met het volgende project, de Lange Duinen.
Johan Simon van de afdeling Milieu- en Groenbeheer van de gemeente Soest had
aan ons doorgegeven dat de voorraad van de boekjes nog beperkt was. Dit was een
goede aanleiding om het pad dan ook maar meteen grondig te controleren op
gebreken en zo nodig de tekst in het boekje aan te passen
De route hebben we niet veranderd omdat bleek dat naast wandelaars ook
hardlopers de route gebruiken i.v.m. de afstand tussen sommige paaltjes voor
intervaltraining en uiteraard de afstand van de route zelf, 4,4 km. De tekst hebben
we gedeeltelijk aangepast, mede vanwege het feit dat een aantal objecten in de
buurt van de genummerde paaltjes verdwenen waren of niet zo goed zichtbaar meer
bleken te zijn. Zo was de oude locatie van de spechtenflat (een aantal spechtengaten
onder elkaar) verdwenen en vonden we een nieuwe op een andere plaats van de
route.
Omdat we de tekst, route, tekeningen en foto’s voor het boekje snel op orde hadden
besloten we eind 2009 om het nieuwe boekje te laten drukken en de nieuwe
(genummerde) paaltjes door de gemeente te laten plaatsen. Toevallig vroeg het
bestuur in die periode aan de werkgroepen of ze een activiteit konden bedenken
voor de Nieuwjaarsreceptie van 2 januari. Dit leek ons de gelegenheid om de
opening van natuurpad de Lange Duinen te organiseren.

12
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foto: Peter van der Wijst
Het bestuur vond dit een goed idee en uiteindelijk werd het een gezellige en koude
wandeling met daarna een prima lunch in het restaurant van Stayokay. De gemeente
had de nieuwe paaltjes toen nog niet geplaatst omdat we in Nederland af en toe een
“strenge” winter hebben en die paaltjes bij vorst niet de grond in kunnen!
Projecten die we hebben gepland voor het nieuwe jaar zijn:
Een nieuw pad in Baarn en aanpassing van natuurpad ’t Soester Hoogt.

IVN-Eemland Jaarverslagen 2009
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Werkgroep Planten

door Rogier van Vugt

De Plantenwerkgroep is een jonge werkgroep die zich toelegt op de studie en het
behoud van de locale inheemse planten. Nu de plantengroep vorm begint te krijgen
blijkt dat zo'n werkgroep een belangrijke functie heeft om kennis bij elkaar te
krijgen. Een van de opmerkelijkste voorbeelden hiervan betrof een van de zeldzaamste planten uit onze streek. De Bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum). Deze
plant staat op de rode lijst en is landelijk geregistreerd als zeer zeldzaam. Nadat we
een kleine rondleiding hadden gekregen in een bos bij de Stompert zijn we naar een
kolonie paardenstaarten gaan kijken waarvan het vermoeden bestond dat het om de
Bospaardenstaart zou gaan. Dit bleek het geval te zijn en de ontdekking was dan
ook groot nieuws. Later bleek het echter oud nieuws te zijn. Door de heren Kok van
Herk en André Aptroot werden we erop gewezen dat deze plant bijna twee honderd
jaar geleden al was gevonden door De Geer in 1814 op precies dezelfde plek! Aan
de ene kant jammer dat het niet om een nieuwe ontdekking ging maar aan de andere
kant is het wel erg leuk om te weten dat de plant zo oud is.
Mini-excursies
De mini excursies zijn de rode draad door de plantenwerkgroep. Vooral omdat niet
iedereen in de werkgroep even veel over planten weet is het van groot belang dat
we de planten in al hun verschijningsvormen leren kennen in hun natuurlijke habitat. Alleen dan kunnen we ze echt begrijpen en ook zien of het goed of juist slecht
met de soorten gaat
De Stompert
De Stompert is botanisch een van de interessantere gebieden uit onze streek. Dit
komt mede door de hoge ligging en schrale grond. We zijn als werkgroep dan ook
twee keer op excursie geweest in dit gebied om de bijzondere planten te leren
kennen en/ of te bestuderen. Noemenswaardige planten vroeg in het jaar zijn bijvoorbeeld het Hondsviooltje welke hier in een soort mini uitvoering groeit, het
Duivelsnaaigaren welke als parasiet leeft op de heide en zelf geen wortels heeft en
het dalkruid. Een klein bosplantje uit de asperge familie dat een typerende plant is
voor oude bossen en daarom redelijk bijzonder is in ons land.
Later in het haar vonden we onder andere Hengel. Een plant welke onder de grond
gedeeltelijk voedingstoffen en water ontrekt aan grassen. De grondster is een klein
plantje dat naarmate het jaar vordert steeds meer een stervorm krijgt. Een van de
opmerkelijkste vondsten was de Echte gulden roede welke in Nederland enorm is
afgenomen, in tegenstelling tot z'n Noord Amerikaanse verwant welke als
verwilderde tuinplant juist een plaag wordt.
Foto’s gemaakt door Peter van der Wijst zijn te bewonderen op:
http://picasaweb.google.com/PGServe/EersteUitjePlantenwerkgroep#
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Breedbladige wespenorchis albino

foto: Rogier van Vugt

Soesterberg: de bermen van het Zeisterspoor.
Omdat de bermen langs het Zeisterpoor nogal schraal zijn, staan hier allerlei
interessante plantjes. Bovendien zit er nogal wat zout in de grond zit als gevolg van
strooien van zout. Het gevolg is dat de vegetatie hier erg laag is.
De volgende planten werden onder andere aangetroffen: riempjes, grondster, kaal
breukkruid, guichelheil, muurpeper, hertshoornweegbree, Deens lepelblad,
IVN-Eemland Jaarverslagen 2009
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Dwergviltkruid, Hoornbloem, Hazepootje, Reigersbek, Breedbladige Wespenorchis, St. Janskruid, Zandblauwtje, Gaspeldoorn, Wouw, Mannetjes ereprijs,
Geelhartjes, Grasklokje, Wilde kamperfoelie, Muizenoortje, Hengel, Dopheide en
het Hondsviooltje. Al met al een bijzondere opsomming van soorten wat aangeeft
dat zelfs een gewoon ogende wegberm zich wat betreft bijzondere planten kan
meten met een beschermd natuurgebied. Opvallend was de grote hoeveelheid
geelhartjes die we aantroffen. De meest jaren worden deze vakkundig afgemaaid.
Hopelijk hebben ze zich dit jaar goed uit kunnen zaaien zodat de soort hier wat
algemener kan worden.
Mini-excursie Odijk.
Dit gebied hoort vanzelfsprekend niet tot het Eemland maar is wat betreft de
planten die er voorkomen dermate interessant dat we er toch eens zijn gaan kijken.
Het was vooral interessant omdat de grond hier heel anders is dan we in het
Eemland gewend zijn. Dit bracht dus een kompleet andere flora met zich mee. Heel
bijzonder was vooral de Distelbremraap. Een plant welke als parasiet volledig
afhankelijk is van de akkerdistel. Ook hebben we in dit gebied massaal
klavervreters gezien. Ook een bremraap soort maar dan een die leeft op een dieet
van klavers. Op de pas verstoorde grond groeien diverse interessante akkeronkruidjes zoals Kleine- en Eironde leeuwenbek. Deze laatste hoort vanwege zijn
zeldzaamheid uiteraard een andere titel te krijgen dan akkeronkruid.
Een spectaculaire wilde plant welke deze dag ook stond te bloeien was de Aardaker.
Deze wilde siererwten soort stal de show met haar grote diep roodpaarse bloemen.
Overige activiteiten
Leden van de werkgroep hebben meegewerkt aan de Zintuigenwandeling op
landgoed Groeneveld. Zij namen het zintuig Zien voor hun rekening. Mensen
moesten met behulp van boeken en een scherp oog planten herschikken op familie.
De plantenwerkgroep heeft een invoerpagina op Waarneming.nl. gemaakt
In Juni heeft de plantenwerkgroep contact gehad met Dorien Roubos, een
onderzoekster die bezig is met onderzoek naar het voorkomen en zeldzaamheid van
de Klimopwaterranonkel. Een zeldzame plant welke voorkomt in de Eempolder.
We hebben haar kunnen helpen met informatie over vindplaatsen.
Coördinator Rogier van Vugt is verschillende malen bij Radio Soest geweest om
over planten te praten. Er werd onder andere genoemd welke planten er op de tijden
van uitzending te zien waren in de natuur.
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Werkgroep Scholen

door Alma Dijkgraaf

Midden in de winter, op 23 januari, zochten de scholenwerkers de warmte op: de
tropische kassen van de Hortus Botanicus te Leiden. De Amaryllis in al zijn
prachtige kleuren en bijzondere vormen stond centraal tijdens de tentoonstelling.
Maar de gids bracht ook de grote collectie vleesetende planten, enorme variëteit aan
orchideeën, de indrukwekkende Cycas palmbomen en natuurlijk de Reuzenwaterlelie (Victoria amazonica) onder onze aandacht. Tijdens een kleine regenstop wandelden we buiten door de Japanse tuin, aangelegd ter nagedachtenis aan
Von Siebold, arts en gepassioneerd plantenverzamelaar.

vleesetende plant in
de Hortus Botanicus

foto: Alma Dijkgraaf
IVN-Eemland Jaarverslagen 2009
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Op 16 april startte in Laag Hees ons project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht.
Ook dit jaar hadden veel scholen zich hiervoor ingeschreven: we konden 332
kinderen van groep 5 t/m 7 bij ons in het bos verwachten. Zoals gebruikelijk bezoekt de Soester journalist Hans Kruiswijk de deelnemende scholen van tevoren om
een interessante introductieles te geven over de geschiedenis van Landgoed Laag
Hees. Wanneer de kinderen vervolgens naar Hove Beaulieu in Laag Hees komen,
zijn ze al aardig op de hoogte van wat er komt kijken bij het beheren van een
landgoed. Na afloop van 2 x 2 uren speuren in het bos kunnen ze feilloos hun
favoriete plekje terugvinden.
Tijdens het familieslootvissen op 7 juni, georganiseerd door de werkgroep Wandelingen, assisteerde de scholenwerkgroep van ganser harte. Altijd grappig om te
zien hoe opa’s en oma’s zich met hun kleinkinders verdringen bij de sloot om de
meest spectaculaire vangst te scoren. En…. weer lekker griezelen bij de wel héél
grote bloedzuigers!
Vanaf 8 juni kwamen 284 schoolkinderen van de groepen 5 t/m 8 naar de sloot aan
de A.P.Hilhorstweg om wat nader onder het wateroppervlak te neuzen. Ook hadden
we 7 geestelijk gehandicapte jongeren van de Zonnehuisschool te Zeist te gast. In
hun enthousiasme om de diverse beestjes nóg nader te willen bekijken, stapten
enkelen op hun kaplaarzen met visnet en al de sloot in. Wat ’n vrolijke les!
De scholenwerkgroep hecht zeer aan tradities, dus vond gewoontegetrouw op 28
augustus ons zomeruitje plaats. Een van ons gaat op zoek naar ’n boeiende locatie
om met z’n allen te onderzoeken. Dit jaar waren dat de Lepelaarsplassen in
Flevoland. Onder leiding van de boswachter stapten we ruim 2 uur stevig voort
langs prachtige wilg- en vlierbossen, maar we kregen geen lepelaar in beeld,
ondanks onze tijgersluipgang naar een vogelkijkpost!
Vanaf 5 oktober kwamen 488 schoolkinderen naar het herfstbos om met behulp van
spiegeltjes en zoekkaarten de paddestoelen te determineren, maar ook om in de
strooisellaag op zoek te gaan naar klein kruipend gespuis.
Aan het einde van 2009 telde de scholenwerkgroep 22 enthousiaste werkers.
Een record ! We zijn daar reuze blij mee, want ook het aantal deelnemende scholen
aan onze projecten neemt toe. Wanneer we voldoende man/vrouwkracht in huis
hebben, hoeven we de scholen niet teleur te stellen en dat levert een zeer positief
gevoel op.
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Werkgroep Vlinders

door Hetty Edrees

S
leedoornpage

foto: Peter van der Wijst

2009 is een interessant en afwisselend jaar geweest voor de werkgroep Vlinders,
waarin we ons ingezet hebben in diverse mooie natuurgebieden.
In januari hebben we i.s.m. de Vlinderstichting gezocht naar de eitjes van de
zeldzame Sleedoornpage en troffen 40 stuks aan. Er is overleg met de gemeente
Soest over het beheer van het leefgebied van de Sleedoornpage waarbij de
Vlinderstichting een adviserende rol heeft. Dit advies heeft oa betrekking op het
gefaseerd snoeien van de verouderde sleedoornstruiken om het sleedoornstruweel
voor de Sleedoornpage aantrekkelijk te houden. Deze vlindersoort zet namelijk
geen eitjes af op verouderde struiken met alg en mos op de takken.
Met de stadsecologe van Amersfoort, mevrouw R.van Assema, hebben we de
sleedoornstruiken tussen Amersfoort en Soest in kaart gebracht om de mogelijkheden te onderzoeken om de twee Sleedoornpage-gebieden met elkaar te
verbinden door het tussenliggende buitengebied te optimaliseren voor deze
vlindersoort. Deze bevindingen zijn vastgelegd in een Actieplan Sleedoornpage
Amersfoort-Soest. Het betreft hier een meerjarenplan waarbij we steun en inzet
nodig hebben van beide gemeenten Amersfoort en Soest voor extra aanplant van
IVN-Eemland Jaarverslagen 2009
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sleedoornstruiken en het beheer daarvan, maar ook van de agrariërs in dit
buitengebied. Ondanks het feit dat de Sleedoornpage een verborgen bestaan leidt
dat zich vooral in de boomtoppen afspeelt is het de Vlinderwerkgroep toch gelukt
om met urenlang posten in het leefgebied enkele exemplaren vast te leggen op foto.
In mei heeft Marlies Bouten, coördinator en oprichter van de Vlinderwerkgroep, de
coördinatie van de werkgroep overgedragen aan Hetty Edrees. In de activiteiten die
hierna volgden zijn mooie vlindersoorten ontdekt en herontdekt. Het Heideblauwtje, dat enkele jaren niet meer was waargenomen in Soest, werd opnieuw
waargenomen.
De zeldzame soorten die daarna ontdekt werden, volgden elkaar in een rap tempo
op: Bruine metaalvlinder, Geelpurperen spanner en Heideringelrups zijn slechts
enkele voorbeelden hiervan. De Vlinderwerkgroep heeft met deze mooie waarnemingen diverse keren in lokale kranten in de belangstelling gestaan en daarmee
laten zien hoe actief en betrokken IVN Eemland is met de natuur in haar
werkgebied.
Radio RTV Utrecht maakte in juli een live-programma vanuit De Stompert in Soest
met daarin een interview met Kars Veling van de Vlinderstichting en met de
Vlinderwerkgroep. Hierbij werd het belang van het gebied voor de Vlinderbaan
tussen Utrecht en Amersfoort toegelicht en extra aandacht gevraagd voor het
aanwezige Geelsprietdikkopje.
De jubileumactiviteit van de Vlinderwerkgroep, de Nacht van de nachtvlinders,
georganiseerd en voorbereid voor 28 augustus, mocht rekenen op enorm veel
belangstelling. Helaas gooiden fikse onweersbuien roet in het eten waardoor de
activiteit afgeblazen moest worden. Dit tot grote teleurstelling van Rob Timmer en
Marlies Bouten die veel tijd en energie hadden gestoken in de goede voorbereidingen van de avond.
Om dit voor het publiek enigszins te compenseren heeft de Vlinderwerkgroep op 24
oktober samengewerkt met de natuurgidsen en de werkgroep Wandelingen bij de
activiteit op De Stulp in Lage Vuursche, de "Nacht van de nacht". Hierbij werd het
publiek in het donker verrast door de aanwezigheid van nachtvlinders die op de
aangebrachte smeer op een boomstam afkwamen. Een samenwerking die beslist
voor herhaling vatbaar is.
Om op de hoogte te blijven van de plannen voor de vlinderrijke vliegbasis Soesterberg en de geplande bebouwing op de vliegbasis is Hetty Edrees naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest op Landgoed De Paltz waar de plannen voor Hart van
de Heuvelrug nader toegelicht werden. Er werd contact gelegd met de huidige
beheerder van het Landgoed De Paltz en er zijn afspraken gemaakt voor inventarisaties op dit landgoed. Bij een eerste inventarisatie aldaar in november is
20
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vooral gekeken naar de aanwezige soorten mineermotjes, een tot dusver nog minder
bekende groep binnen de microvlinders.
Behalve Landgoed De Paltz heeft de Vlinderwerkgroep ook contacten gelegd met
de beheerders van militair oefenterrein De Stompert in Soest en de beheerders van
het terrein van Staatsbosbeheer De Stulp in Lage Vuursche. Dit heeft geresulteerd
in vergunningen om in 2010 in de genoemde gebieden als Vlinderwerkgroep te
mogen inventariseren.
Naast de inventarisaties in deze gebieden en ons Sleedoornpage-gebied zal de
Vlinderwerkgroep oog houden voor de overige natuurgebieden in haar werkgebied
en ook daar regelmatig activiteiten plannen.
In de agenda van 2010 worden er meer publieksactiviteiten georganiseerd, ook in
het omliggende poldergebied, om zo aandacht te vragen voor de activiteiten van de
Vlinderwerkgroep. De agenda voor 2010 mag dan ook gerust welgevuld genoemd
worden en we zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste werkgroepleden die zich
actief willen inzetten binnen de Vlinderwerkgroep.

volledig ontwikkelde Kleine Voorjaarsspanner
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Werkgroep Vogels

door Martine van der Kaa

2009 was voor de werkgroep een erg druk jaar. Naast alle vaste werkzaamheden
waren er nogal wat extra activiteiten. Er werden weer heel wat nestkastjes geplaatst,
waaronder een door wethouder Krijger aan het gemeentehuis van Soest. Een aantal
supermussenkasten werden opgehangen en in Overhees werd het nestkastenproject
afgesloten met het plaatsen van de laatste nestkast op een eilandje, waar Jaap door
scouts met bootjes naar toe werd gebracht. Ook in Klaarwater werd onder leiding
van Jos van den Eijnden een groot aantal nestkasten geplaatst, o.a.
gierzwaluwkasten. Langs de Koningsweg werden gierzwaluwnesten ingebouwd in
nieuwe gebouwen. Leen de Niet en zijn medewerkers hielden zich weer bezig met
huis- en boerenzwaluwen. Na een hoop gedoe over de vergunning is het dan toch
eindelijk gelukt om op 5 september een ‘Zwaluwhotel te openen aan de Korte
Brinkweg.
Natuurlijk ging niet alles goed. In oktober werden we niet genomineerd voor de
Stadsvogelprijs, ondanks onze inspanningen en het feit dat er een heel mooie folder
was gemaakt.
Zoals elk jaar zorgen de uilen voor een hoop publiciteit. Naast het controleren van
de nestkasten en het ringen, werden er twee excursies en een lezing georganiseerd:
Op 11 december een uilenwandeling voor volwassenen, en op 12 december ging
een grote groep waaronder veel kinderen kijken bij de ransuilen in de Lange Duinen, zie ook Natuur Nabij van maart. In het voorjaar was er een lezing over uilen op
het Gemeentehuis. De belangstelling was zo groot dat mensen in de gangpaden van
de grote zaal moesten staan.
Onder leiding van Rien Broeckman werd met een groepje mensen begonnen met de
inventarisatie van broedvogels in het weidegebied tussen de Eem en de spoorlijn en
tussen de kleine Melm en de waterzuivering van Amersfoort.
Hieronder volgen de verslagen over de belevenissen van de ijsvogels en de roofvogels.

IJsvogels

aanspreekpunt Ad Niehoff Werning

De berichten in de pers waren na de winter van 2008 / 2009 bizar voor ijsvogels;
"Halvering van het bestand misschien wel nog erger".
U begrijpt dan ook wel, dat binnenkort deze verontrustende berichten weer zouden
verschijnen.
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Eemland is voor ijsvogels toch wel een beetje uitzondering. Er is veel stromend
water, dat niet makkelijk dicht vriest! Dit is van groot belang voor de overlevingskans van de ijsvogels. Langs de Eem zijn verschillende plaatsen te vinden
waar een ijsvogel vanaf de beschoeiing zijn voedsel kan opduiken. Van zowel de
Amersfoortse als de Soester waterzuivering zijn de uitlaten zeer voedselrijk, waar
veel visjes op af komen. Daarom worden op deze plekken veel ijsvogels in deze
periode waargenomen.
Uitermate belangrijk is ook de grote vijver achter Paleis Soestdijk. Hierin staat een
grote fontein, die voorkomt dat het water bevriest. Deze vijver is zeer visrijk en de
ijsvogel doet daar zijn Engelse naam, "Kingfisher",eer aan.
De laatste inspectie voor het schonen van de wanden, waar ijsvogels broeden staat
gepland voor de tweede week maart, vlak voor het begin van het broedseizoen. De
broedresultaten waren vorig jaar succesvol, met name in het Biezenveld. Daar
hebben we de lange wand vrij laat geschoond op enkele plekken. Dit had als
resultaat dat het broedsel ook twee weken later kwam. Een van onze zeer actieve
ijsvogelgroepleden heeft het uitvliegen gezien.
Ook bij de Amersfoorstse Waterleiding was een broedsel.
De ijsvogelgroep is niet alleen actief met het aanleggen en onderhouden van
wanden. Steeds meer particulieren met grote- en rustig gelegen waterpartijen
vragen advies voor het maken een ijvogelwand!
Plaatsen van "Kunstnest" bij de Kinderboerderij.
Door vertraging van baggerwerkzaamheden in Overhees en de langdurige vorst
zullen die werkzaamheden pas na het broedzeizoen plaatsvinden. Daarnaast hebben
we een duurzaam kunstnest van beton ontwikkeld.
We hebben nog steeds behoefte aan mensen, die de nesten willen observeren en
deze waarnemingen doorgeven. Bovendien willen we graag onze activiteiten in
Baarn versterken.

Roofvogels

aanspreekpunt Martine van der Kaa

In 2009 hadden de buizerds het niet gemakkelijk. Er waren weinig muizen en dat
heeft direct zijn weerslag op het aantal eieren dat wordt gelegd en ook op het aantal
jonge buizerds dat groot wordt. Ook werden dit jaar minder bewoonde
buizerdnesten gevonden.
Van havik, sperwer en torenvalk daarentegen werd van elke soort een nest meer
gevonden. De boomvalk bleef gelijk en de wespendief liet zich niet betrappen.
Zoals altijd werd er geringd door bevoegde mensen van de Werkgroep Roofvogels
Nederland (WRN), waarmee nauw wordt samengewerkt.
IVN-Eemland Jaarverslagen 2009
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Gebieden en waarnemers:
Eempolder, torenvalken: Leen de Niet
Hees, Pijnenburg: Rien Broekman
Lange Duinen, de Zoom: Adriaan Pothuizen
Korte Duinen, Monnikenbosch, Birkhoven: Martine van der Kaa
De Palz: Leen de Niet en Jos van den Eijnden
Vlasakkers, Stompert, Vitens: Hugh Jansman
Resultaten per soort
Buizerd: 11 nesten, 13 jongen waarvan 10 geringd.
Havik: 4 nesten, 8 jongen allemaal geringd.
Sperwer: 4 nesten, met minimaal 15 jongen, waarvan 11 geringd.
Boomvalk: 2 nesten, waarvan 1 mislukt door aanval ekster.
Het andere nest minimaal 1 vliegvlug jong, niet geringd.
Torenvalk: 4 nesten, 16 jongen, waarvan 12 geringd
Wespendief: diverse waarnemingen.
Tot besluit een merkwaardig voorval: Op de Eng werd een broodmager jong
vrouwtje buizerd geringd, nadat een van de omwonenden een melding had gedaan.
Een paar weken later vond deze meneer het dier in slechte toestand tussen de maïs.
Uit medelijden zette hij de buizerd in een volière om bij te voeren en met het plan
haar daarna weer los te laten. Zover kwam het niet: de politie stond op de stoep en
nam de meneer en de buizerd mee naar het bureau. De buizerd is kennelijk
losgelaten, want zij werd op 30 oktober dood teruggemeld als verkeersslachtoffer
vanuit Dronten in Flevoland. Een wilde vogel in een kooi zetten mag dus niet en
hoe goed bedoeld ook, doe het niet. Breng een vogel in nood naar de vogelopvang,
daar weten ze precies hoe ze moeten handelen.

24

IVN-Eemland Jaarverslagen 2009

Werkgroep Weidevogels “de Wulp”
De redactie heeft helaas niet op tijd een jaarverslag ontvangen van de werkgroep
Weidevogels “de Wulp”.

Werkgroep Natuur- en Milieubeleid
De redactie heeft evenmin een jaarverslag ontvangen van de werkgroep Natuur- en
Milieubeleid.

Jonge torenvalken !
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Soms zoekt een torenvalk zijn
eigen Broedplaats

5 bolletjes dons op 12-6-2009

Leen de Niet is niet bang voor
een klimpartij
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Harry de Rooij (Werkgroep Roofvogels Nederland) en Marcel Antheunisse
met de net geringde torenvalkjes.

Terug in het nest veel groter en met ring
IVN-Eemland Jaarverslagen 2009
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Werkgroep wandelingen

door Rob van Rijn

Als je als wandelgroep niet minder dan 20 natuurwandelingen organiseert, hebben
zich uiteraard ups en downs voorgedaan. Een ‘up’ is in ieder geval dat we dit jaar
méér wandelingen organiseerden dan zeker de vier jaar ervóór en misschien zelfs
wel in onze geschiedenis.
Ook hebben we dit jaar de vruchten mogen plukken van de extra vrouwkracht aan
nieuwe gidsen uit de laatste natuurgidsencursus. Met name Tanneke Voorintholt en
Nelleke Bary hebben zich dit jaar zeer actief opgesteld en draaien op volle kracht
mee. In totaal telde de wandelgroep aan het eind van het jaar 19 natuurgidsen.
Een succesnummer dit jaar was een nieuwe ontwikkeling: de ‘Nacht van de Nacht’
in oktober. Voor het eerst hebben we een tocht in het (aarde)donker georganiseerd.
Je merkt dan dat aarde donker in de bossen rond de Stulp ook betekent: héél erg
donker. Een zicht van enkele meters. En dan met twee groepen van elk 20 mensen
het bos in en zorgen dat niemand over een boomwortel struikelt. Géén zaklampen
svp, want dat verpest het nachtzicht. En oh ja… niet verdwalen! We kwamen er
achter dat dat bepaald niet meevalt, hoe vaak je de route ook vooraf verkend hebt.
Toch: de ideale setting om het belang van het donker in de natuur toe te lichten. En
vertellen over vleermuizen en uilen. En een bijzonder prettige samenwerking met
de vlindergroep: Hetty Edrees wist zelfs midden in de nacht een nachtvlinder te
presenteren, met behulp van een wel héél exotisch stroopje…. Deze tocht was een
bijzondere ervaring, de deelnemers waren héél enthousiast, en deze tocht wordt een
blijvertje.
Ook de vogelwandeling in Arkemheen-Eemland verliep uitstekend: als er 60 mensen komen opdagen in weersomstandigheden die zéér te wensen overlaten, dan is er
sprake van grote belangstelling. En dat is verheugend.
Natuurlijk waren er ook teleurstellingen. De wandeling bij de Kozakkenput in
januari liep door de strenge kou uit op een wandeling met drie deelnemers (en twee
gidsen..). En héél teleurstellend was de slechte belangstelling voor de wandeling
‘Vroege vogels’ vanuit boerderij Netelenburch in september, in samenwerking met
Natuurmonumenten. Deze tocht had vorig jaar een grote belangstelling. Maar het
kan verkeren… er waren dit jaar ongelukkigerwijs vele activiteiten in en om Baarn
gaande die ons parten speelden. Volgend jaar proberen we het nog eens.
Qua strikte aantallen mensen dit jaar wat minder dan in 2008, maar de jaarlijkse
toename van deelnemers moest een keer ombuigen. Wél valt op dat vooral de
aangevraagde tochten nogal toenemen: met name het StayOkay hostel weet ons nu
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regelmatig te vinden voor het begeleiden van tochten, en ook VVV Soest heeft zich
gemeld. In november/december wordt het zelfs bijzonder druk. Het is fantastisch
dat telkens weer gidsen zich melden om mee te doen voor deze tochten, die soms
kort van tevoren worden aangevraagd. En ook op tweede kerstdag ! Als coördinator
heb ik daarbij soms een bijzonder warm gevoel van trots.
Een andere ontwikkeling is dat beide coördinatoren (Margreet Breukelaar en Rob
van Rijn) het na bijna vijf jaar tijd vinden iets anders te gaan doen. Er wordt daarom
gezocht naar opvolging. De opvolgers krijgen in ieder geval te maken met een goed
functionerende wandelgroep waar uiteraard nog in verbeterd kan worden, maar die
nu al bijzonder ‘lekker’ bezig is.
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Overzicht van de wandeltochten 2009
van de wandelgroep
Datum

11 jan
8 feb
1 mrt
28 mrt
7 jun
5 jui
5/6
sept.
5 okt
24 okt
22 nov
13 dec

Titel

Coördinator

Reguliere tochten
Kozakkenput (Soesterberg)
Baarnse Bos
Waaien bij de Waaien (Eempolder Nrd Erven-weg)
Buitenzorger Vroege Vogels
Vissen met opa en oma. (Spiekerweg/Hilhorstweg)
De Eng en de Windhond
Vroege vogels op pad (Netelenburg)

Niek Poort
Sylvia Birnie
Margreet Breukelaar
Martien van Liempd
Jeroen Vis
Sien Overduin
Margreet Breukelaar

3
30
60
17
40
20
3

Paddenstoelenwandeling Buitenzorg
Nacht van de Nacht (Lage Vuursche, De Stulp)
IVN en het boerenbedrijf (Loodijk, Bunschoten)
Dierensporen (De Zoom)

Jan ter Poorten
Sylvia Birnie
Margreet
Martien van Liempd

40
40
20
25

Totaal geplande tochten

17 mei
5 sept
9 okt
27 okt
6 nov
29 nov
18 dec
26 dec
30 dec

30

Aangevraagde tochten
Lange Duinen, Protestantse Kerk
Lage Vuursche
Monnikenbos
Buitenzorg
De Zoom
Lange Duinen
Lange Duinen, Hilton Hotel
Lange Duinen, StayOkay hotel
Lange Duinen, StayOkay hotel
Totaal aangevraagde tochten
Totaal generaal 2009
Totaal generaal 2008
Totaal generaal 2007
Totaal generaal 2006
Totaal generaal 2005

Aantal
nietIVN
deelnrs
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Rob van Rijn
Martine vd Kaa
Martine vd Kaa
Niek Poort
Jan ter Poorten
Joop Steenbrink
Rob van Rijn
Rob van Rijn
Rob van Rijn

IVN-Eemland Jaarverslagen 2009

10
18
11
22
24
18
50
27
22
202
500
659
551
432
274

Ledenadministratie

door Wim Koster

Ook dit jaar werd de ledenadministratie weer uitgevoerd door het bestuur. Secretaris Corry Kamphorst verzorgde de correspondentie terwijl penningmeester Wim Koster de bestanden en de statistieken bijhield.
Qua actieve leden maakte we een flinke groei mee. We schreven drie leden uit, waarvan
twee wegens verhuizing naar buiten onze regio. Daartegenover meldden zich 14 nieuwe
leden waaronder één spijtoptant. Drie donateurs “promoveerden” tot het actieve lidmaatschap. Per saldo steeg het aantal actieve leden met 14 van 91 tot 105. Er kwamen ook
twee nieuwe gezinsleden bij, waarmee dit aantal nu op tien komt. Totaal dus 115 “actievelingen” in onze vereniging!
Bij de donateurs ging het minder voorspoedig. Zes ervan hebben we wegens contributieachterstand moeten royeren, drie zegden zelf op en van twee kregen we de post als onbestelbaar retour. Meestal is het geen kwaadwilligheid, maar blijkt deze groep sympathisanten is helaas aan het vergrijzen, met alle gevolgen van dien. Gelukkig kwamen er ook vier
nieuwe donateurs bij. Met het effect van de drie donateurs die tot actief lid promoveerden
meegerekend, daalde het aantal donateurs van 150 naar 140.
Het online beschikbaar stellen van de ledenadministratie aan de leden, welk voornemen in
het vorige jaarverslag werd geuit en waarover op de Algemene Ledenvergadering is gesproken, hebben we in 2009 toch niet kunnen en willen realiseren. De discussie over de
vorm, wenselijkheid en het privacy aspect vergde veel tijd en was onvoldoende afgerond
op het moment dat Corry zich uit het bestuur moest terugtrekken. Het nieuwe bestuur
moet zich daar nog maar eens over beraden.
In de onderstaande tabel ziet u de cijfers nog eens op een rijtje staan. Hieruit blijkt dat ons
tijdschrift NatuurNabij zijn weg vindt naar 344 bestemmingen.
ultimo
2008

uit

in

wissels

ultimo
2009

Actieve leden

91

-3

+14

+3

105

Gezinsleden

8

Donateurs
Relaties e.d.
totaal

150

+2
-11

88
337

+4

10
-3

+1
-14

+21
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0
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Financieel verslag 2009

door Wim Koster

In het jubileumjaar zijn door de werkgroepen en het bestuur verschillende extra activiteiten ontplooid. Meermaals bracht dat financiële lasten met zich mee. Maar dankzij de eerder gemaakte reserveringen betekende dit geen aantasting van onze vermogenspositie. Het
eigen vermogen daalde weliswaar met krap 5%, maar de absolute hoogte ervan mag voor
een vereniging als de onze nog steeds als gunstig worden gekwalificeerd.
To e lich tin g b ij d e S ta a t va n Ba t en en La sten
Baten
Zoals we hoopten zijn we erin geslaagd om wat extra gelden aan te trekken. Zo ontving de
scholenwerkgroep een bijdrage van € 500 van de Van der Huchtscholen. Helaas had De
Wulp een minder goed jaar. Al met al waren de baten zo’n 10% lager dan begroot.
Lasten
De speciale bijeenkomsten in het kader van het jubileum vielen wat hoger uit dan begroot.
Daartegenover staat dat we – vanwege de geringe capaciteit in de werkgroep Communicatie – hebben afgezien van het uitbrengen van een speciale jubileum uitgave van NatuurNabij en daar dus ook geen extra kosten voor hoefden te maken. Bij werkgroepen zijn er
ook wat onderlinge verschuivingen. Maar het geheel der lasten is redelijk conform de
begroting.
To e lich tin g b ij d e Ba la n s
De eerder gemaakte reserveringen zijn dit jaar aangewend waarvoor ze bedoeld waren, te
weten het jubileum en de cursus. Er resteert alleen nog een reservering voor het terugbetalen aan de Provincie van het teveel ontvangen voorschot in zake de cursus.
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2009
werkelijk

2009
begroot

2008
werkelijk

Bijdrage leden/donateurs
Subsidies
Advertenties
Overige baten
Nog te financieren i.z. jubileum
Werkgroepen
natuurpaden
scholen
vogels
wandelingen
de wulp
subtotaal

3.792
920
220
458

3.500
0
220
180
1.800

3.571
410
220
703

204
500
100
310
739
1.853

300
0
0
200
1.800
2.300

272
0
110
297
2.448
3.127

totaal der B A T E N

7.243

8.000

8.031

760
294
3.050
2.613
284
-/- 3.000

800
500
2.200
3.200
100
-/- 3.000

808
334
433
2.675
90
1.500

subtotaal

989
0
661
98
0
0
668
0
498
113
860
3.887

350
350
700
350
350
350
350
350
350
350
350
4.200

302
0
337
43
0
0
485
15
181
271
527
2.161

totaal der L A S T E N

7.888

8.000

8.001

Staat van Baten en Lasten
(alle bedragen in euro)
BATEN

LASTEN
Afdracht IVN Nederland
Bestuurskosten
Bijeenkomsten
NatuurNabij
Overige lasten
Jubileum reservering
Werkgroepen
communicatie
cursussen
excursies
natuur- en milieubeleid
natuurpaden
planten .
scholen
vlinders
vogels
wandelingen
de wulp

RESULTAAT

-/- 645
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2009

Balans per 31 december
(alle bedragen in euro)

2008

ACTIVA
Vorderingen
contributies/donaties
overige vorderingen
subtotaal

127
704
831

356
715
1.071

subtotaal

13.276
450
13.726

19.735
1.113
20.848

totaal der A C T I V A

14.557

21.919

12.725

13.370

787

1.240

subtotaal

1.045
0
0
1.045

3.569
3.000
740
7.309

totaal der P A S S I V A

14.557

21.919

Liquide middelen
spaarrekeningen
bankrekeningen

PASSIVA
Eigen vermogen
per 1 januari 2009
resultaat 2009

13.370
-/- 645
per 31 december

Crediteuren
Reserveringen
cursus
75 jarig jubileum
overige reserveringen
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Kascommissie
Na de publicatie van dit jaarverslag als onderdeel van NatuurNabij doch voor de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2010 zal de kascommissie in staat worden gesteld de
boeken te controleren. Over de resultaten daarvan zult u in de bedoelde vergadering worden geïnformeerd.

Begroting 2010
Op de volgende pagina treft u de voorgestelde begroting voor 2010. Nu het jubileum achter de rug is zijn de begrote bedragen weer naar hun normale proporties teruggebracht.

Contributie- en donatietarieven 2011
Ingevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar zijn per 1januarii
2010 de contributiebedragen voor actieve leden en gezinsleden iets verhoogd. Voor 2011
worden geen verdere aanpassingen voorgesteld, m.a.w. blijven de bedragen gelijk aan wat
ze nu zijn.

Contributietarieven
(alle bedragen in euro)

2011

2010

2009

2008

2007

Actieve leden
Gezinsleden
Donateurs
Korting automatische incasso

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

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

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

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

13,50
4,75
12,00
1,00
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Begroting 2010
(alle bedragen in euro)

2010
begroot

2009
werkelijk

2009
begroot

BATEN
Bijdrage leden/donateurs
Subsidies
Advertenties
Overige baten
Nog te financieren i.z. jubileum
Werkgroepen
natuurpaden
scholen
vogel
wandelingen
de wulp
subtotaal

3.800
900
220
300

3.792
920
220
458

3.500
0
220
180
1.800

300
0
0
250
500
1.050

204
500
100
310
739
1.853

300
0
0
200
1.800
2.300

totaal der B A T E N

6.270

7.243

8.000

820
300
500
2.800
300

760
294
3.050
2.613
284
-/- 3.000

800
500
2.200
3.200
100
-/- 3.000

subtotaal

150
50
400
100
0
50
200
50
250
150
150
1.550

989
0
661
98
0
0
668
0
498
113
860
3.887

350
350
700
350
350
350
350
350
350
350
350
4.200

totaal der L A S T E N

6.270

7.888

8.000

-/- 645

0

LASTEN
Afdracht IVN Nederland
Bestuurskosten
Bijeenkomsten
NatuurNabij
Overige lasten
Jubileum reservering
Werkgroepen
communicatie
cursussen
excursies
natuur- en milieubeleid
natuurpaden
planten .
scholen
vlinders
vogels
wandelingen
de wulp

RESULTAAT
36
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Financiën Natuurgidsencursus 2007-2009
De in 2007 gestarte cursus voor natuurgidsen is een gezamenlijk project van IVN De Bilt
e.o. en IVN Eemland, waarvoor de cursuscommissie een sluitende begroting heeft opgesteld. Dat wil zeggen dat de voorziene kosten voor de helft gedekt worden door cursusgelden en voor de andere helft door een subsidie van de provincie Utrecht. Ook de gemeente Soest draagt bij door het gratis ter beschikking stellen van accommodatie in “De
Kwekerij”.
De financiële administratie was gedurende de hele periode in handen van de penningmeester van IVN Eemland.
Nadat de cursus dit jaar succesvol is afgerond zijn ook de bijbehorende financiële boeken
gesloten en is onderstaand eindplaatje opgemaakt. U ziet dat het geheel ruimschoots binnen de subsidie is gebleven. Het teveel ontvangen voorschot zal aan de Provincie worden
terugbetaald.
begroot
2007-2009

Staat van Baten en Lasten
(alle bedragen in euro)

werkelijk
2007-2009

BATEN
Cursusgelden
Subsidie
terug te storten overschot
totaal der B A T E N

4.800
4.850

5.300
4.365
-/- 1.045

9.650

8.620

960
300
1.000

1.036
350
790

1.500

957

300
750
1.860
500

388
287
2.206
503

1.250

1.580

600
230

523
0

9.250

8.620

400

0

LASTEN
Cursusboeken IVN
Lidmaatschap IVN
Huur leslokalen
Onkostenvergoeding cursusteam en eigen docenten
Onkostenvergoeding gastdocenten
Excursies
Kennismakingsweekend
Afsluiting cursus
Lesmateriaal, kopieerwerk, administratie en communicatie
Promotie en informatiebijeenkomsten
Onvoorzien
totaal der L A S T E N
RESULTAAT
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Werkgroepen en Contactpersonen
Wandelingen
Margreet Breukelaar
035 5412643
Rob van Rijn
030 2724524
wandelingen@ivn-eemland.nl
Scholen
Mary van der Bijl
035 6021152
Alma Dijkgraaf
035 6020576
scholenwerkgroep@ivn-eemland.nl
Cursussen
Martine van der Kaa
035 6011652
cursussen@ivn-eemland.nl
Excursies
Corry Heus
035 6023163
excursies@ivn-eemland.nl
Communicatie
Bettie walland
035 5432384
communicatie@ivn-eemland.nl
Planten
Rogier van Vugt
035 6026119
planten@ivn-eemland.nl

Vlinders
Hetty Edrees
033 453 1660
vlinderwerkgroep@ivn-eemland.nl
Weidevogels
Roel van Wijk
035 5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl
Vogelwerkgroep
Jaap van den Berg
06 51857877
vogels@ivn-eemland.nl
Natuur- en milieubeleid
Rob Maas
035 6021303
natuurenmilieubeleid@ivn-eemland.nl
Natuurpaden
Martien van Liempd
030 2292639
natuurpaden@ivn-eemland.nl
Website
www.ivn-eemland.nl
webmaster@ivn-eemland.nl
Ledenadministratie
ledenadministratie@ivn-eemland.nl
Betaling contributie/donaties:
Postgironummer 2575943,
t.n.v. penningmeester IVN Eemland

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

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

Secretaris
secretaris@ivn-eemland.nl
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