ACTIVITEITENPROGRAMMA 2019 IVN VECHT EN PLASSENGEBIED
Zondag 20 januari, 14:00-16:00
Midwinterpoldertocht
Dit jaar gaat de midwintertocht door de Taartpunt, gelegen achter het
Streekmuseum. Dit gebied is in 2017 opengesteld voor publiek en er is
van alles te ontdekken. U start onder het genot van een kopje koffie of thee
in het Streekmuseum Vredegoed. Een IVN-gids vertelt u over het ontstaan
van het landschap en het tot stand komen van de Taartpunt. Daarna gaan
we de polder verkennen. Houd er rekening mee dat het drassig kan zijn.
Startpunt: Streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven

Zondag 17 maart, 10:00-12:00
Vogels en stinzenplanten in Amelisweerd
In maart zijn de bomen nog kaal. Dat betekent dat de bosbodem nog
veel licht krijgt en voorjaarsbloeiers zoals bosanemonen, sleutelbloemen en bostulpen juist wel in het blad en in bloei staan.
Ook betekenen de kale bomen dat de vogels in het bos, zoals spechten
en boomklevers goed te zien en te horen zijn. Kijker meenemen dus!
Startpunt: Oud Amelisweerd, Koningslaan 11a in Bunnik.
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com

Zondag 27 januari, 10:00-12:00
Tuinvogelexcursie in het Griftpark
Kom je ook vogels kijken en tellen tijdens het weekend van de Nationale Tuinvogeltelling? Neem een verrekijker mee! Deze tuinvogelexcursie wordt in samenwerking met de Griftsteede georganiseerd.
Startpunt: ingang Stadsboerderij Griftsteede, Van Swindenstraat
129, 3514 XR Utrecht
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com

Zondag 17 maart, 14:00-16:00
Vroege stinzenplantenexcursie Gunterstein
In de binnentuin van Ridderhofstad Gunterstein zijn wij te gast om te
kijken naar de stinzenplanten die in deze tijd van het jaar veel op buitenplaatsen te vinden zijn. Stinzenplanten zijn de eerste tuinplanten die
verschijnen in het voorjaar voordat er bladeren aan de bomen komen.
Vaak zijn deze bollen en knollen al heel lang geleden aangeplant.
Startpunt: ingang Ridderhofstad Gunterstein aan de Scheendijk.

Vrijdag 8 februari, 20:00-22:00
Uilenlezing en excursie in Haarzuilens
In het park van Kasteel De Haar huizen bosuilen. In deze tijd van het jaar
is de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en valt er te genieten van de
geluiden die de uilen maken. Er wordt gestart met een uilenlezing waarna het park wordt ingegaan om de uilen te spotten en te horen.
Startpunt: Emmausgebouw, Eikstraat 14, Haarzuilens, Uw auto
kunt u parkeren bij de Vier Balken, Brinkstraat 3, Haarzuilens.
Opgave via https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten

Zaterdag 30 maart, 14:00-16:00
Lente rondom Fort de Klop
Het Fort aan de Klop werd aangelegd op de kruising Klopdijk,
Vechtdijk en Eerste Polderweg, waar ooit herberg ‘de Clophaemer’
was. Rond 1820 is Fort de Klop aangelegd als eenvoudige wal
omringd door een gracht, onderdeel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, en later vergroot en voorzien van een bomvrij wachthuis. We bekijken de omgeving en gaan zowel in op de historische
achtergronden als wat er groeit en bloeit in het voorjaar.
Startpunt: Brug naar Fort de Klop
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com

Zaterdag 16 februari, 14:00-16:00
Winter Wonder Wilhelminapark
Wat is er in de winterse natuur in een stadspark te zien? Bloeit er
al wat of zit alles nog verstopt in knoppen (bloem/blad). Wat doet
die bunker daar? We maken een rondje door het park , bezoeken
de bunker (WO II) en gaan ook een beetje in op de historie van het park.
Startpunt: Wilhelminapark, beeld van Wilhelmina, midden in het park.
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com
Zondag 17 februari, vanaf 14:00
Opening stinzenplantentuin Commelinhof
De Commelinhof, een stinzenplantentuin in het park Vechtenstein
in Maarssen, is nu een lust voor het oog. De uitbreiding van de tuin
staat dit jaar voor de tweede keer in bloei. IVN-vrijwilligers ontvangen
u graag en kunnen u alles vertellen over deze mooie tuin.
Startpunt: De Commelinhof ligt aan de noordwest kant van het
park Vechtenstein, achter de kinderboerderij.
Zaterdag 16 maart, 20:00-22:00
Sterrenkijken
U bent in de gelegenheid om door verschillende telescopen te kijken.
Verder nemen we u mee naar verre sterrenstelsels, sterrenhopen,
dubbelsterren en andere interessante objecten. Ook leren we u de
sterrenbeelden van vanavond te herkennen, waarover sagen en legenden worden verteld. Mocht het bewolkt zijn dan is er een vervangend programma met onder andere een planetariumshow.
Startpunt: Boerderij Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven
Opgave via https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten

Zondag 7 april, 14:00-16:00
Voorjaarsbloeiers Nijenrode
Tijdens deze wandeling in het park van kasteel Nijenrode gaat de
aandacht vooral uit naar de bosplanten die in het vroege voorjaar bloeien. Het park is beroemd om zijn grote verscheidenheid
aan stinzenplanten. Wat er op een bepaald moment te zien is, is
afhankelijk van het weer. Voor kinderen is er een aparte bollen- en
knollentocht met het wortelvrouwtje (zonder ouders!).
Startpunt: Nijenrode, Straatweg 25, Breukelen
Zondag 14 april, 10:00-12:30
Vogelexcursie in Waverhoek
Vogelexcursie in natuurgebied Waverhoek, bekend vanwege de
watervogels. De excursie duurt 2-3 uur. Het gebied kan drassig en
nat zijn; goede wandelschoenen of laarzen worden geadviseerd.
Vergeet uw verrekijker niet!
Startpunt: Botholsedwarsweg in Waverveen, op de parkeerplaats
in de buurt van nr 13
Opgave via https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten
Vrijdag 19 april 19:30-21:30
Vleermuisexcursie Park Oog in Al, Utrecht
We starten met de lezing in wijkbuurtcentrum Het Wilde Westen. De lezing
wordt verzorgd door natuurgidsen van IVN Vecht & Plassengebied en
duurt drie kwartier. Na de lezing gaan we om ongeveer half negen naar
buiten om met behulp van bat-detectors vleermuizen te spotten (houd het

weer in de gaten en kleed je warm aan!).
We eindigen in de Domiduif, een locatie middenin het park. Daar kijken we
welke vleermuizen we hebben gespot en praten we na bij een drankje.
Startpunt: Park Oog in Al, Kanaalweg 91, Utrecht
Eindpunt: locatie De Domiduif, middenin Park Oog in Al
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com

Zondag 12 mei, 10:00-12:00
Fietsexcursie Stadsnatuur
Stedelijk gebied is in de eerste plaats in gebruik als leefomgeving van
mensen. Hoe vol ze ook zijn toch zien veel planten en dieren mogelijkheden om hier te leven. Tijdens deze fietsexcursie door Utrecht
stoppen we bij een aantal plekken waar met of zonder hulp van de
mens in de stad een beetje natuur is. Eigen fiets meenemen.
Startpunt: stad Utrecht; locatie wordt doorgegeven na aanmelding
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com
Zondag 19 mei, 10:00-12:30
Vogelexcursie in De Groene Jonker
Vogelexcursie in natuurgebied De Groene Jonker, een waterrijk
natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte
graslanden. Het gebied kan drassig en nat zijn, trek daarom goede
wandelschoenen of laarzen aan. En neem een verrekijker mee!
Startpunt: De Groene Jonker, Hogedijk in Zevenhoven, parkeerplaats de Roerdomp (beperkt parkeren)
Opgave via https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten
Zondag 26 mei, 14:00-16:00
Natuurtocht door de Buitenhof, Maximapark
Samen met de Vereniging Landschapsbeheer Vleuten de Meern
organiseert het IVN Vecht en Plassengebied een wandeling door
een “vergeten” deel van het Máxima park. Een tocht door een
karakteristiek ongerept landschap met weide, drasland, rietvelden
en paddenpoelen. Hoor en zie het verhaal achter de gestuurde
ecologische ontwikkelingen van dit gebied.
Startpunt: Buitenhof Maximapark, Hof Terwijdeweg 1a, 3451ST
Vleuten
Vrijdag 14 juni, 18:30-21:00
Watersafari Maarsseveenseplas
Tijdens deze Watersafari op de Landelijke IVN Slootjesdag worden
met schepnetten waterbeestjes gevangen, onder de loep genomen,
op naam gebracht en de waterkwaliteit bepaald. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt er gesnorkeld om het mooie
onderwaterleven van vissen en waterplanten te bekijken.
Startpunt: Maarsseveenseplas, Herenweg 53 , Maarssen (naast InnStyle)
Opgave vereist via de website https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten of https://www.ivn.nl/slootjesdagen
Zondag 16 juni, 14:00-16:00
‘Slootje prutten’ voor kinderen in Volkstuinen Pioniers
Een IVN-activiteit voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Eerst met het
schepnetje in het water en dan met de vangst naar een grote emmer
en kijken welke bijzonderheden in het netje zitten. Vervolgens met een
loeppotje of een vergrootglas de vangst van heel dichtbij bekijken.
Startpunt: Volkstuinen Pioniers, Kögllaan 30 in Utrecht
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com
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Vrijdag 21 juni, 20:00-22:00
Midzomer Stadssafari
Tijdens deze midzomernacht safari door de binnenstad van Utrecht combineren we natuur met de geschiedenis van de stad. We komen de bijzondere bomen van het Zocherpark, muurplanten en stadsvogels tegen.
Startpunt: Pausdam 3, Utrecht
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com

Vrijdag 23 augustus, 20:00-22:00
Vleermuizenexcursie in Nijenrode
Deze mysterieuze dieren vangen wel 3000 muggen en andere insecten
per nacht. Om in het donker hun prooien op te kunnen sporen gebruiken vleermuizen echolocatie met voor ons onhoorbare geluiden. Deze
geluiden kunnen we wel opvangen met een batdetector.
Startpunt: Nijenrode, Straatweg 25, Breukelen
Opgave via https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten
Zaterdag en zondag 24 en 25 augustus, 14:00-14:00
IVN etmaal
Tijdens dit 24-uurs IVN-evenement gaan we diverse natuuractiviteiten doen.
Zoals een workshop bushcraft, eten uit de natuur, scharrelkids activiteiten
voor het hele gezin, een vleermuizentocht, nachtvlinders spotten. We slapen
op strobalen en starten de volgende dag met een natuurontbijt. We krijgen
een rondleiding door de schapenboerderij en bezoeken het streekmuseum.
Startpunt: in en rond Schapenboerderij Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven.
Opgave via https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten
Zaterdag 31 augustus, 20:00-22:00
Nacht van de vleermuis in het MEC, Maarssen
Deze mysterieuze dieren vangen wel 3000 muggen en andere insecten
per nacht. Om in het donker hun prooien op te kunnen sporen gebruiken vleermuizen echolocatie met voor ons onhoorbare geluiden. Deze
geluiden kunnen we wel opvangen met een batdetector.
Startpunt: MEC, Reigerskamp 197 in Maarssen
Opgave via https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten
Zaterdag 7 september, 14:00-16:00
Nazomer in het Beatrixpark in Lunetten
Rondom de forten Lunet IV en III moest het landschap open blijven,
als schootsveld. Bij de aanleg van het Beatrixpark eind jaren 1970
is het open karakter in stand gebleven. We kijken, naar bijzondere
plekken en planten in het Beatrixpark.
Startpunt: Lunetten; locatie wordt doorgegeven na aanmelding
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com
Zondag 15 september, 10:00-12:30
Vogelexcursie langs het Bert Bospad door de Westbroekse zodden
In dit laagveengebied is een grote variatie aan vogels te zien. Het
pad kan drassig zijn, dus goede wandelschoenen of laarzen zijn
verstandig. Vergeet ook uw verrekijker niet.
Startpunt: Parkeerplaats Bert Bospad, tegenover Kerkdijk 85, Westbroek.
Opgave via https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten
Zondag 29 september, 14:00-16:00
Paddenstoelenexcursie Gunterstein
Paddenstoelen zijn geen planten of dieren, maar horen tot het rijk
van de schimmels. In buitenplaats Gunterstein gaan we zoeken

naar mooi gekleurde Russula’s.
Startpunt: Gunterstein, Zandpad 48 in Breukelen. Parkeren kan
alleen op de parkeerplaats in het dorpscentrum.
Zaterdag 12 oktober, 10:00-12:00
Vroege Herfst in de Zilveren Schaats
Aan de rand van de stad Utrecht, verscholen tussen de Waterlinieweg en de Frederik Hendrikstraat, ligt het natuurgebied de
Zilveren Schaats. Een oase van rust temidden van de stedelijke hectiek. Op dit voormalige militaire en nog altijd voor publiek afgesloten
terrein heeft de natuur zich in alle rust kunnen ontwikkelen.
Startpunt: bij de ingang van de Zilveren Schaats t.o. de parkeerplaats van de Hoogstraat (Rembrandtkade 10) .
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com
Zondag 20 oktober, 14:00-16:00
Paddenstoelenexcursie Nijenrode
Onder het motto: zoek de reuzenzwam, opruimers gevraagd! volgt
er een ontdekkingstocht door het bos van Nijenrode waar ongekende aantallen en soorten paddenstoelen groeien. Voor kinderen
vanaf 4 jaar is er een aparte excursie: zoek de heksenkringen.
Startpunt: Nijenrode, Straatweg 25, Breukelen
Zaterdag 26 oktober, 20:00-22:00
Nacht van de Nacht, tasten in het duister, beleef het donker
De Nacht van de Nacht is een evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.
Nederland wordt ‘s nachts steeds lichter. We behoren tot de meest
verlichte landen in Europa. Laat het donker nu eens donker blijven.
Startpunt: Fort Maarsseveen, Herenweg 3, Maarssen
Zaterdag 9 november, 14:00-16.00
Sint Maarten kinderpuzzeltocht, Stadstuin Zuilen,
De bomen zijn bijna kaal, het wordt kouder. Toch valt er in de natuur veel
te ontdekken. IVN Vecht en Plassengebied organiseert samen met stadstuin Zuilen de Sint Maartenpuzzeltocht, voor kinderen van 4 tot 10 jaar.
Startpunt: Stadstuin Zuilen, hoek Daalseweg / Zuilenselaan in Oud Zuilen
23 november 10:00 tot 12:00
Late herfst in de Romeinse tijd
We gaan de natuur in de omgeving van het Castellum ontdekken: resten van
een oude boomgaard zijn er nog. Als het te koud is, is in het gebouw veel te
zien en te beleven van wat er gevonden is uit de romeinse tijd. In de aangrenzende Steede Hoge Woerd vinden we de natuur in de stadsboerderij.
Startpunt: Maximapark bij de hoofdingang van het Museum Hoge Woerd,
Hoge Woerdplein 1 , 3454 PB de Meern.
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com
Zondag 15 december, 14:00-16:00
Fossielen en gesteente wandeling in Utrecht
Fossielen en gesteenten zoeken hoeft niet beperkt te zijn tot vakanties
in verre streken. We hebben in Utrecht geen rotsen of groeves, maar
wel een heleboel natuursteen. En daarin valt heel wat te ontdekken.
We gaan speuren langs stoepranden en vensterbanken, oude stenen
muren en sokkels van standbeelden. Eigen fiets meenemen.
Startpunt: Centrum Utrecht, vertrekpunt wordt doorgeven na aanmelding
Opgave via email stadsnatuur@hotmail.com
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In deze folder vindt u een overzicht van onze activiteiten
in 2019. Het gebied waarin onze activiteiten plaatsvinden
ligt aan weerszijden van de Vecht en bestrijkt grofweg de
plaatsen: Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten-de Meern, Maarssen, Breukelen, Loosdrecht en Loenen. Dit gebied is qua
natuur en landschap zeer gevarieerd en van groot belang
voor de natuur en biodiversiteit van deze streek.
Wat doet IVN Vecht & Plassengebied?
Wij organiseren het hele jaar door natuurwandelingen onder
leiding van onze natuurgidsen.
Tweemaal per jaar wordt de natuurcursus gehouden waarin
4 of 5 lezingen worden gegeven en aansluitend excursies
worden gehouden.
De werkgroepen zelf organiseren ook activiteiten. Er is een
werkgroep stadsnatuur, die zich richt op de stad Utrecht.
Een werkgroep voor de jeugd, waarin kindvriendelijke
activiteiten plaatsvinden. In de waterwerkgroep wordt de
kwaliteit van het water onderzocht. Verder zijn er de volgende
werkgroepen: de vogelwerkgroep, de vleermuizenwerkgroep
en de paddenstoelenwerkgroep. Daarnaast is er nog de
werkgroep Commelinhof, die het beheer en het onderhoud
van de stinzenplantentuin verzorgt. Op de website https://
www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied vindt U naast de
activiteiten meer informatie over IVN vecht en plassengebied.
Waar staat het IVN voor?
IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk
natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen,
projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd
centraal.
Interesse in onze activiteiten of lid worden?
U kunt als vrijwilliger lid worden van onze vereniging en
zich actief inzetten voor natuur, milieu en landschap en uw
passie op een gezellige wijze delen met anderen.
Het lidmaatschap bedraagt per jaar € 24,00. U wordt hiermee ook lid van IVN Nederland. U kunt zich opgeven als
IVN-lid via de website www.ivn.nl/word-lid

