Het Zeggeblad
Afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. | Maart 2019
Wandelen of fietsen met de IVN Routes app
Uitneembaar middendeel met activiteiten van verschillende werkgroepen 2019iddel
Jeugdgroep ‘De Bijenkorf’ Laat de lente maar komen

Het Zeggeblad
Inhoud
4
6
		
		
7
		
8
		
10
		
15
15
16
		
18
20
		
21
		
22
		
23

Jaargang 25

Afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. | Maart 2019

Excursie Sandenburg
Hoe een excursie verandert
in een herfstwandeling bij
Langbroek
Opening van de 3e sluiskolk
Prinses Beatrixsluizen
Verslag Winterwandeling
park Oudegein
Wandelen of fietsen met de
IVN routes app
Een boekbespreking
Kunst & Natuur
Verslag excursie Everdingen
Vogels in de winter
Wat is dit?
Jeugdgroep de Bijenkorf
Laat de lente maar komen
Cursus determineren wilde
planten voor beginners
Project Inventarisatie Openbaar Fruit IJsselstein - KNIJ
Tiny Forest, doe je mee?

Colofon
Redactie
Loes Truijens
Mary van der Plank
Mieke kroondijk

Van het bestuur
Als het goed gaat wordt het een druk jaar: druk met leuke dingen en druk met
spannende ontwikkelingen.
Op het moment zijn er allerlei plannen in voorbereiding om natuurkwartier en
het MEC op te knappen. Aangezien wij een behoorlijke grootgebruiker zijn, is
dit spannend voor ons. Komt er een helemaal nieuw gebouw op dezelfde plek of
komt er een nieuw gebouw bij de Boerderij of wordt het oude MEC “alleen maar”
opgeknapt.
Er is op het moment dat ik dit schrijf nog niet uit deze 3 mogelijkheden gekozen.
Wel is gelukkig toegezegd dat we als IVN ruimte kunnen blijven gebruiken.
Ook mogen we meedenken over de nieuwe inrichting van een mooie molensloot,
voor als de molen echt gaat malen. Het wordt er ondertussen wel drukker met
andere verenigingen en bedrijvigheden zoals buitenschoolse opvang en eventuele
catering. Er komt ook meer vraag om samen te werken met anderen die gebruik
maken van het MEC. Verder komen er nu ook andere natuurgerichte partijen
zoals de Groene Koepel, die activiteiten zoals voedselbossen en eetbaar landschap
willen organiseren. Het ligt voor de hand dat we daarmee samen gaan werken;
zodat we elkaar helpen en van elkaar leren.
Op de komende ledenvergadering op 28 maart komt Marjolein Bosman van
onze werkgroep Klimaat Neutraal IJsselstein (KNIJ) vertellen over zero waste.
Tenslotte zijn we al flink van start gegaan met een aantal mensen met het
organiseren van het jubileum op 8 september. Dit wordt een leuke dag op het
MEC met allerlei activiteiten
Voor het mee organiseren van het jubileum, maar ook voor allerlei cursussen en
het opzetten van Tiny Forests, hebben we uiteraard vrijwilligers nodig. Weinig of
geen ervaring is geen belemmering want we doen het met elkaar.
Martin van Genderen

Kopij voor het volgende nummer
graag voor 15 mei sturen naar
redactiezeggeblad@gmail.com
Gelieve afbeeldingen (bij teksten of los)
in zo groot mogelijke resolutie aan te
leveren. Graag de afbeelding noemen
naar het bijbehorende tekstbestand of
naar het onderwerp van de afbeelding. In Word geplaatste afbeeldingen
dienen ook apart als JPEG-bestand
aangeleverd te worden. Voor advertentietarieven verwijzen we u naar onze
website.

FOTO: metta van zanten
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Verandering Contributie
Beste afdelingsleden onze contributie gaat veranderen,
Binnenkort ontvang je weer de factuur voor de contributie
voor verenigingsjaar 2019. De bedragen zijn niet veranderd
ten opzichte van voorgaande jaren.
Echter, voor volgend jaar gaat er iets veranderen.
Zoals jullie weten bestaat het bestuur op dit moment uit
slechts twee personen. Ik ken geen IVN-afdeling met zo’n
klein bestuur. Natuurlijk willen we dat de vereniging zo
goed mogelijk blijft doordraaien en we kiezen er daarom
voor zoveel mogelijk taken te delegeren. Eén van de niet
zo leuke en tijdrovende activiteiten is zorgen dat iedereen
zijn lidmaatschap betaalt en dat de daarbij horende ledenadministratie op orde is.
Gelukkig is in 2015 IVN gestart met de ontwikkeling van het
Servicemodel met als doel om IVN afdelingen te ontlas-

ten van de ledenadministratie zoals het verwerken van
mutaties, het verzorgen van incasso’s en het zorgvuldig
afhandelen hiervan met betrekking tot SEPA (automatisch
betalingsverkeer) en AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) voorwaarden.
Ook onze afdeling wil vanaf 1 januari 2020 deelnemen aan
het Servicemodel. Het gevolg van de overstap naar het
Servicemodel is dat de contributie helaas moet worden
verhoogd naar € 24 per jaar. Voor leden die gebruik willen
maken van de U-pas of Stadspas gaan we een regeling
treffen.
Wij streven naar één soort lidmaatschap, waarbij iedereen
landelijk lid wordt. Ook aanmelden zal dan alleen nog
landelijk kunnen. Op de algemene ledenvergadering van
28 maart wordt de overgang naar het Servicemodel
besproken en kun je al je vragen stellen.
Fons van Kuik, penningmeester

Afscheid Marina Verdaasdonk
Daar zitten we dan! Restaurant de Veldkeuken in
Amelisweerd was de plaats waar we van een heerlijke lunch
hebben genoten. De aanleiding van de lunch was
het afscheid van Marina als redactielid. Na vele jaren
samen mooie Zeggebladen gemaakt te hebben heeft ze
besloten om na haar verhuizing naar ’s Hertogenbosch
afscheid te nemen van de redactie en onze afdeling.
Marina, bedankt voor je fantastische inzet en samenwerking. We wensen je alle goeds toe in je nieuwe woonplaats.
Van de redactie,
Loes, Mary en Mieke

FOTO: mary van der Plank | Mieke en marina

IVN
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid is een
landelijke vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten.
Het doel van het IVN is het bevorderen van een duurzame
samenleving door het organiseren en stimuleren van educatieve activiteiten in de ruimste zin van het woord.

FOTO: mary van der Plank | Mieke en marina

Het Zeggeblad is het blad voor leden en donateurs van de
afdeling Nieuwegein-IJsselstein en omstreken van IVN.
Onze afdeling omvat de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Houten. Informatie over de afdeling is ook te
vinden op https://www.ivn.nl/afdeling/nieuwegein-ijsselstein-eo.
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Excursie Sandenburg
Auteur: wil de haan

Het is op een zonnige maar koude dag als we ons
verzamelen om een wandeling te maken vanaf Kasteel
Sandenburg. Het is 18 november en er hebben zich een
flink aantal mensen verzameld om onder leiding van
2 gidsen van het IVN, Ali en Eveline, de omgeving te
gaan verkennen.
We starten even voorbij het kasteel en gaan lekker wandelen. Het is een mooie route met veel verschillende gebieden
die allemaal behoren tot het eigendom van het kasteel en
we zien ook verschillende pachtboerderijen die dezelfde
luiken hebben en dus behoren bij het kasteel.
Onze gids geeft ons veel informatie over de eigenaar en
zijn geschiedenis. Terwijl we zo lekker wandelen vraag ik
mij af hoe de gids zo goed de weg weet, want ik zie geen
bewegwijzering. Totdat zij vertelt dat ze altijd de route
vooraf verkennen, zodat wij niet kunnen verdwalen; dat is
toch weer een hele geruststelling.
Terwijl we genieten vertelt de gids dat ze plotseling een
heel apart soort varkens zagen die op hun gemak liepen te
grazen; het was een moeder met 5 jongen en ze vond het
jammer dat we dat nu niet zagen. Totdat een eindje verder
iemand van de groep zei: “ik geloof dat ze hier lopen” en
ja hoor wij hadden geluk. Daar was diezelfde moeder met
haar 5 jongen en die werden uitgebreid gefotografeerd
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door de wandelaars. Dat was toch een buitenkans, want
velen van ons hadden nog nooit zo’n roestbruin varken
gezien.
Iedereen heeft genoten van al het moois en ik hoop een
volgende keer weer mee te kunnen wandelen met de
gidsen van het IVN.

FOTO’s: mary van der plank
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Hoe een excursie verandert in
een herfstwandeling bij Langbroek
Auteur: loes truijens

Ondersteund door een fraai ogend navigatiesysteem met
de prettige stem van een Belgische, vertrekken we als eerste auto vanaf de parkeerplaats van Jack’s Grillhouse naar
de herfstexcursie in Langbroek.
Een lang verhaal … kort. Dankzij het witte briefje met de
routebeschrijving dat we op de parkeerplaats gekregen
hebben, komen we toch nog bij het startpunt aan.
Helaas 20 minuten te laat; de excursieleden zijn al weg.
Wel maakten we een mooie wandeling over het Gerrit
Achterberg klompenpad; maar kennelijk het verkeerde
deel want we hebben de excursieleden nergens getroffen.
Het was een mooie zonnige zondag met prachtige herfst-

kleuren. We zagen een voor onze voeten wegschietende
haas en in de verte een zilverreiger, maar een excursie is
vele malen leerzamer.
Wat we wel leerden:
Langbroekerdijk 23 en 24 liggen ongeveer 20 minuten van
elkaar. De soep bij ‘het Molentje’ in Cothen is aan de zoute
kant.
Koeienvlaaien zijn slecht te verwijderen uit het profiel van
wandelschoenen. Kortom volgende keer sluiten we weer
graag aan bij de excursie.

FOTO: loes truijens | herfstwandeling
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Opening van de 3e sluiskolk
Prinses Beatrixsluizen in Nieuwegein
Auteur: Carin laarman

Alweer enkele jaren geleden raakte de werkgroep Natuuren Milieubelangen betrokken bij de voorbereidingen
door Rijkswaterstaat (RWS) voor de verbreding van het
Lekkanaal en de aanleg van een nieuwe sluiskolk bij de
Prinses Beatrissluizen.
Ton Baselmans en ondergetekende waren al eerder betrokken bij de ontwikkeling van het Kloostergebied in Nieuwegein en hadden op ons ‘zolderarchief’ nog onderzoeken
liggen naar de aanwezige zoogdieren, vissen, amfibieën en
vogels. Daarom zijn we ons gaan verdiepen in de plannen en hebben uiteindelijk namens het IVN een zienswijze
ingediend met als doel de natuurwaarde in het gebied
zichtbaar te maken en zo goed mogelijk te beschermen.
Dat werd goed opgepakt door RWS. Vanaf dat moment
hebben wij regelmatig overleg gehad met de ecologen van
RWS en later met de ecoloog van de aannemer.
Er is door RWS samen met de gemeente Nieuwegein een
nieuw landschapspark aangelegd. De grootste ecologische
zone langs de stad Nieuwegein aan de oostkant. Ook zijn er
allerlei maatregelen genomen om de aanwezige vleermuizen te beschermen. Er zijn grote hoeveelheden grote modderkruipers, bittervoorns en heikikkers verplaatst naar
de nieuw gegraven slootjes en poelen. De aannemer heeft
speciaal daarvoor een ecoloog ingehuurd die zich met hart
en ziel heeft ingezet om dat allemaal te doen.
Ook voor de steenuilen is een nieuw leefgebied ingericht.
Maar steenuilen zijn honkvast en hebben zich niet in het
nieuwe gebied gevestigd. Heel bijzonder: ze wonen en
broeden nu in een verplaatste kazemat, ongeveer 150
meter van de plek waarvan werd vermoed dat ze woonden
bij de oude boerderij.
Tijdens het werk is ook een tijdelijke oeverzwaluwenwand
buiten het gebied langs de rivier gemaakt. Een flinke zandhoop in de uiterwaard langs de Lek met een steile kant op
het zuiden. Daardoor kon voorkomen worden dat oeverzwaluwen zich zouden vestigen op het werkterrein. Ook
dat is gelukt. Ongeveer 30 oeverzwaluwen hebben zich in
de alternatieve oeverzwaluwenwand gevestigd en gebroed.
Voor de vleermuizen zijn heel snel nieuwe bomen geplant. Ook zijn een aantal bunkers binnen en net buiten
het werkgebied geschikt gemaakt als winterverblijf voor
vleermuizen. En langs het Lekkanaal is vleermuisvriendelijke verlichting geplaatst. Er is veel aandacht besteed aan
de landschappelijke inpassing.
Op 6 februari 2019 is de nieuwe sluiskolk in gebruik genomen. HKH Prinses Beatrix heeft de nieuwe sluis geopend.
Het is een knap staaltje werk, veel gebruikte technieken
zijn nieuw voor de sluizen. Denk alleen al aan de sluisdeu-
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foto: Carin laarman |
V.l.n.r. minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur
en Milieu, ZKH Prinses Beatrix, Burgemeester Backhuis van
Nieuwegein

ren van 26 meter breed. En het is de grootste riviersluis
van Nederland. De langste, meer dan 300 meter lang en de
breedste. Er kunnen twee schepen tegelijk geschut worden
van 135 meter lang. Voor de Nederlandse en ook buitenlandse bedrijven was het een uitdaging om tijdens de bouw
van de nieuwe sluizen ook de andere twee sluizen gewoon
te laten werken. En het drukke verkeer naar de A27 heeft
nauwelijks hinder gehad van de aanleg van de nieuwe
sluiskolk.
Natuurlijk kijk je als IVN - natuurbeschermer soms met
pijn in je hart naar alle bomen die moesten worden gekapt.
Maar het is ook heel bijzonder om zo’n groot project van
dichtbij mee te maken.
De foto’s zijn gemaakt op de dag van de opening. Deze keer
geen natuurfoto’s, maar op 16 juni als de zon schijnt en de
natuur weer tot leven komt, kunt u mee op excursie naar
het landschapspark. Misschien zien we dan ook de steenuil
die een nieuwe plek heeft gevonden.
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Verslag Winterwandeling park
Oudegein 13 januari 2019
Auteur: wim van muiswinkel

De ruitenwissers zwaaien vriendelijk naar de tegenliggers als ik over de A27 naar huis rijd van een bijgewoonde
lezing. Ik kom te laat voor de start van de winterwandeling,
maar ja, is dat erg? Thuis check ik de regenradar. O, het
blijft vanaf nu droog. Nou dan ga ik toch nog maar.
Ik loop op goed geluk door het park, gespitst op bijzondere
waarnemingen. En ja, daar zie ik een groepje mensen. Ze
hebben hun hoofd in de nek gelegd en turen omhoog in de
imposante kruin van een abeel. Vriendelijke mensen, want
ze accepteren mij zonder verwijten over mijn late aankomst.
Bomenkenner Frans sleurt ons mee over paden die lijken
op het parcours van een ‘Obstacle Run’; kennelijk heeft hij
in ons potentiële mud-racers herkent. Zijn empathische
kant laat hem nog zeggen om vooral langs de randen te lopen. Hij breekt links en rechts takjes van bomen en maakt
ons opmerkzaam op de karakteristieke groeiwijze van
knoppen. Eén van de deelneemsters verzamelt ze trouw,
waarschijnlijk voor een winterboeket.
Keer op keer leg ik mijn hoofd in de nek en bewonder
boomkruinen. Wat een heerlijke afwisseling ten opzichte
van de werkgroep paddenstoelen waarbij ik mijn kin op
de borst moet drukken om toch maar geen ieniemienie
schimmeltje over het hoofd te zien.
Voorbij de ingang van Kasteel Oudegein, waarover wij

onderweg verblijd werden met allerlei wetenswaardigheden, bij de splitsing van het fietspad, staan ze dan:
mijn favoriete bomen. ‘Dit zijn vleugelnoten’, zegt Frans
en hij lijkt wat te mopperen over de intensieve opslag uit de
wortels die elke twee jaar om onderhoudswerkzaamheden
vragen. Wij zien inderdaad een compleet bos van houten
staken de grond uitschieten en leven met hem mee.
Verbazingwekkend zijn de knoppen als hij die wil laten
zien. Ze zijn er niet! Wel zien we een aarzelend, bruinzwart miniblaadje aan het eind van iedere tak. Frans noemt
het naakte knoppen en enigszins verlegen draai ik mijn
hoofd weg. Maar als wij verder doormodderen zien we
behalve bomen ook veel paddenstoelen. Tonderzwammen, gladde en geschubde inktzwammen, zwavelkopjes,
gekraagde aardster en zowaar ook een losliggend judasoor,
dat direct wordt ingepikt door een deelneemster die zegt er
een soep van te willen koken.
Tevreden en verrijkt met de ervaring dat de winter het
leven in de natuur misschien kan laten slapen maar zeker
niet doodt, gaan wij af op het MEC waar de geuren van
warme chocolademelk en glühwein ons tegemoet komen.
Uit een ooghoek zie ik nog een andere groepje mensen
wandelen, de kinnen strak op borst gedrukt, de ogen speuren de grond af. Karin leidt de groep. Ik moet glimlachen.

FOTO’s: wim van muiswinkel
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Wandelen of fietsen
met de IVN Routes app

| bewaar

Auteur: loes truijens

FOTO: loes truijens | nedereindse plas nieuwegein

Zoals jullie wellicht hebben gelezen in Mens en Natuur
(4-2018) is het IVN begonnen met een app waarop al
meer dan 100 wandelingen en een aantal fietstochten
door Nederland staan met informatie over de natuur
onderweg. Ook onze afdeling heeft zich hiervoor
aangemeld. Inmiddels staat onderstaande wandeling
in Nieuwegein op de app en de website.
Nedereinse Plas Nieuwegein
Het is een wandeling om de Nedereindse Plas, langs de
kruidentuin aan de Nedereindseweg en het ooievaarsnest
in Batau-Noord. Je kunt de wandeling bekijken op onze
website www.ivn.nl/afdeling/nieuwegein-ijsselstein-eo
of downloaden op de website www.ivn.nl/routes maar nog
handiger is de route te lopen met de app. Die kun je downloaden in de app stores. Zoek op IVN Routes. Je kunt op die
app ook IVN wandel- en fietsroutes in de rest van Nederland downloaden.
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Het lijkt ons leuk om meer wandelingen met elkaar te
delen en op de app te zetten. Heb je een wandeling of
fietstocht in ons gebied die je graag met anderen deelt.
Laat het de redactie weten op redactiezeggeblad@gmail.
com, dan kunnen we de wandeling in ons blad publiceren.
Op de app zetten kun je niet zelf te doen.
Daarvoor kun je contact opnemen met
Loes Truijens, loestruijens@hccnet.nl of
secretariaat, ivn.nieuwegein.ijsselstein@gmail.com
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Wij zullen aan het begin van elk jaar éénmalig de activiteiten van de verschillende werkgroepen publiceren, voor zover dan bekend. Suggestie: Haal dit middengedeelte uit het blad om de activiteiten het hele
jaar bij de hand te hebben. Kijken op de website kan natuurlijk ook.

Excursieschema 2019
Datum | tijd
Locatie
Gidsen
Begin excursie			
Zaterdag
30 maart - 10.30 uur

Onderwerp en
bijzonderheden

Datum | tijd | locatie
verzamelen

Hei en Boeicop,	Eveline	Lentewandeling	Zaterdag
schaapskooi		
(Steenuil, heikikkers?)
30 maart - 10.00 uur
		
23 maart voorlopen
Jack’s Grillhouse

Zondagavond	Zouweboezem	Everdien	Vogelexcursie	Zondagavond
19 mei - 19.00 uur			
(avond)
19 mei - 18.30 uur
				
Jack’s Grillhouse
Zondag
16 juni - 14.00 uur

Beatrix sluizen,
Carin
Eventueel fietsen
landschapspark 		Wandelen met mogelijk
Het Klooster 		Steenuilen, vleermuizen,
planten, heikikkers.

Zondag
16 juni - 13.30 uur
Jack’s Grillhouse
fietsen

Zondag	Langs Lek Vianen
Cecile	Vertrek bij Huize Vreeswijk,	Zondag
7 juli - 10.00 uur			Lekboulevard Nieuwegein en
7 juli - 10.00 uur		
			
dan oversteken met de pont	Nb: verzamelen bij
				Lekboulevard
Vrijdag	Landgoed Wickenburgh	Eveline	Nachtvlinderexcursie
30 aug - 21.00 uur	Wickenburghseweg 17			
3997 MT ’t Goy,
vlakbij Houten, Utrecht		

Op eigen gelegenheid
naar Wickenburgh

Zondag	Nieuwegein
Carin	Natuur schoon?	Zondag
8 sept - 10.00 uur			Dieren en afval
8 sept - 10.00 uur
			Nader te bepalen	MEC - Jubileum IVN
Zondag
Oostbroek	Karin
Paddenstoelen	Zondag
13 okt - 10.30 uur				
13 okt - 10.00 uur
				
Jack’s Grillhouse
Zaterdag
Parkeerplaats Marsdijk	Alie	Wandeling ca. 7 km	Zaterdag
16 nov - 10.30 uur	Nieuw Wulven, 			
16 nov - 10.00 uur
	Fort Vechten, slagmaat pad			
Jack’s Grillhouse
Zondag	Damweg, Oudewater, 	Eveline	Vogels in de winter	Zondag
15 dec - 10.30 uur
naar Willeskop			
15 dec - 10.00 uur
				
Jack’s Grillhouse

Activiteiten plantenwerkgroep
Excursies
• 23 maart Amelisweerd 9.30-12.00 uur
• 14 juli Zwanenwater (samen met KNNV) hele dag
• 4 juli Galecopperwetering (samen met KNNV)
19.30-21.30 uur
IVN leden kunnen zich aanmelden voor de excursies bij
Frans Kok, franskok@hetnet.nl

FOTO: metta van zanten
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Activiteiten insectenwerkgroep
Avonden op de 4e dinsdag van de maand om 20.00 uur in het NME in Houten
Dinsdag 26 maart
Presentatie De Bult bij Steenwijk.
Buitenactiviteiten op de 1e maandagmiddag van de maand om 13.30 uur
Maandag 1 april
Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt: ruig terreintje t.o. holistische dierenpraktijk.
Maandag 6 mei	Elpad: parkeren op de Kaaidijk, Schalkwijk. Waterdieren zoeken.
Maandag 3 juni 	Londotuin in Broekhuizen of indien onmogelijk: Leersumse Veld.
Maandag 1 juli	Zouweboezem (verzamelen aan de A2-kant).
Maandag 5 augustus	St Helenaheuvel, St Helenalaan 2, Doorn.
Maandag 2 september	Schaapskooi in Hei en Boeicop.
Maandag 7 oktober
Bossewaard, IJsselsteinse kant.
Verdere activiteiten
16 april

In samenwerking met Buitenwijs in het MEC om 20.00u Interactieve lezing:
“De kunst om een insect te zijn”. Zintuigbeleving van insecten. Inloop om 19.30 uur.
	Meer info op de website.
30 augustus 	Nachtvlindernacht, zie excursieschema 2019
Een avond bijwonen of mee met een excursie is altijd mogelijk. Informatie: Eveline Zijderveld, telefoon 030-6377451

Activiteiten vlinder Idylle Natuurkwartier
Nationale NL DOET DAG op zaterdag 16 maart 2019
IVN en werkgroep vlinderidylle organiseren een NL DOET dag
voor bewoners van Nieuwegein, IVN-ers en kinderen van de
jeugdwerkgroep. Doel is de Idylle nog bloemrijker te maken.
En, in het kader van Nederland Zoemt, het Natuurkwartier
nog geschikter te maken voor wilde bijen. We gaan zaaien en
planten, en nestelplaatsen aanleggen voor bijen, waaronder
een bijengraafwand. IVN heeft subsidie van het Oranjefonds.
Komt allen! Helpen is van 10.00 - 14.00 uur inclusief lunch.
Aanmelden kan via site NLDoet.

Nachtvlindernacht: In het kader van de Nationale Nachtvlindernacht wordt op vrijdag 30 augustus dit jaar door IVN en
NME een nachtvlindernacht georganiseerd in Houten, waarschijnlijk op Landgoed Wickenburg in ‘t Goy.
Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief.

Activiteiten vogelwerkgroep
Het doel van de IVN Vogelwerkgroep is: kennis opdoen/vergroten en kennis uitwisselen/overdragen.
Vogelexcursies 2019: Starten 9.00 uur bij Jack’s Grillhouse
Altijd laatste zaterdag of zondag van de maand, om en om
* Afhankelijk van wanneer, wat, waar te zien is: Van het
schema kan afgeweken worden! Meerijden 5 eurocent per
persoon per km.
Meegaan met een excursie kan altijd. Meldt je dan aan bij
Ellen en Ruud Luttmer, e-mailadres ruudluttmer@xs4all.nl.
Tel. 030-6043127 Mobiel: 06-30864539

De geplande excursies in 2019 zijn
Dag

Datum

Zaterdag 30 maart
Zondag

Gebied*
Het Landje van Geijsel/Waverhoek

28 april	De Groene Jonker

Zaterdag 25 mei	De Zouwe Boezem
Zondag

30 juni	De Blauwe Kamer, Rhenen
juli	Niet, zomervakantie

Zaterdag 31 augustus
Zondag

Jantjesplaat in de Biesbosch

29 september 	Naardermeer

Zaterdag 26 oktober	Amsterdamse Waterleidingduinen
Zondag

24 november

Oostvaardersplassen
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Activiteiten Jeugd IVN ‘De Bijenkorf’ 2019
16 maart 2019

Duurzaamheid/grote schoonmaak rondom het MEC
Hoelang duurt het voordat een bananenschil helemaal verteerd is in de natuur? En een frisdrankblikje?
Wij gaan die rommel eens flink te lijf gewapend met vuilniszakken en handschoenen.

13 april 2019
Bijen/Bijenhotel maken
	Er zijn vele soorten van bijen, wij gaan daar vandaag eens over praten en naar kijken en tenslotte gaan
een bijenhotel voor ze maken.
11 mei 2019
Eten uit de natuur/Heksensoep
	Er is zoveel lekkers in de natuur wat niet alleen voor de dieren bestemd is.
	Vroeger maakten de heksen daar toverdrank van, wij gaan die ‘Heksensoep’ ook maken.
	Mmmmm...dat gaat smullen worden.
15 juni 2019

Slootjesdagen
Ook dit jaar gaan we in de sloot op zoek naar nog meer waterdiertjes
die we met onze schepnetten gaan vangen en proberen te achterhalen wat hun naam is.

6 juli 2019
Op bezoek bij de waterzuivering
	We gaan op bezoek bij de waterzuivering en daar kunnen we zien hoe
rioolwater weer bijna drinkwater is geworden en we kunnen daar ook
alles over dit onderwerp vragen. En daarna... op vakantie : )
Augustus

Vakantie

14 september 2019
Kriebelbeestjes (of juist niet?)
	We gaan eens onder de grond kijken wat daar allemaal leeft en kruipt.
	Griezelig ???? Of juist helemaal niet?
12 oktober 2019

Paddenstoelen
Paddenstoelen zijn eigenlijk de bloemen van de zwammen, leuk he?
	We gaan op zoek naar zoveel mogelijk soorten en ze eens goed bekijken.
	Waarom zijn padenstoelen er eigenlijk ?
9 november 2019
Herfstbladeren
	Wat een mooie kleuren he? Hoe ontstaan deze kleuren eigenlijk?
	Wij gaan ze zoeken en er iets moois van maken.
14 december 2019
Voedsel voor de dieren in de winter
	Wat eten de dieren in de winter? Welke dieren eten helemaal niet en hoe kunnen de dieren hun
eten vinden als er sneeuw ligt? Wij gaan ze een handje helpen.
Lijkt het je leuk om mee te gaan doen?
Je kunt je opgeven bij Ben van Straaten: Stuur een mailtje naar:
jeugd-ivn-nieuwegein-ijsselstein@hotmail.com of
bel: 030-6377522
De activiteit is in het
Milieu Educatie Centrum Nieuwegein (MEC)
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (doelgroep 7-11 jaar)
Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein
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Overzicht werkgroepen IVN Nieuwegein-IJsselstein
Bestuur
Voorzitter: vacant
Secretaris: Martin van Genderen, telefoon 06 28977859
Penningmeester: Fons van Kuik, telefoon 06 5104259
Algemeen bestuurslid: vacant
p.a. Milieu Educatie Centrum Nieuwegein
Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein, telefoon 030-6060482
secretariaat: ivn.nieuwegein.ijsselstein@gmail.com
Ereleden: Mary van der Plank en Carin Laarman
Werkgroep insecten
Organiseert inloopavonden en bestudeert insecten, om daarmee vervolgens
activiteiten voor zowel jong als oud te kunnen organiseren. Ook kunnen
leden van de werkgroep tijdens excursies waardevolle bijdragen leveren.
Een avond bijwonen of mee met een excursie is altijd mogelijk.
Meer informatie: Eveline Zijderveld, telefoon 030-6377451.
Jeugdgroep ‘De Bijenkorf’
Voor jeugd (kinderen) tussen de 7 en 11 die het interessant vinden om in en
met de natuur bezig te zijn. Een keer per maand op zaterdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur gaan we in en bij het MEC, in het Natuurkwartier van
Park Oudegein, aan de gang met beestjes, planten of natuurverschijnselen.
Meer informatie en opgaven bij: Ben van Straaten, telefoon
030-6377522, jeugd-ivn-nieuwegein-ijsselstein@hotmail.com
Plantenwerkgroep
Wil alles weten van planten: het doel van deze groep is planten te bekijken,
te bewonderen en te benoemen in de natuurlijke omgeving. Want we willen
natuurlijk wel weten wat het is! Leden kunnen zich aanmelden voor excursies bij Frans Kok, franskok@hetnet.nl, telefoon 030-6034297. Ook voor
meer informatie bij Frans.

ting een vlinderbaan aangelegd, de zg. vlinderidylle. Dit is een groene zone
die is ingezaaid met vlinder- en bijenvriendelijke kruiden. De gemeente
neemt het beheer daarvan voor haar rekening en de afdeling Buitenwijs
van de verschillende gemeenten verzorgt educatie daarover. IVN draagt
zorg voor het monitoren van de vlinders/bijen e.a. insecten. Contactpersoon
vlinderidylle is Meta van de Veen: m.vandeveen@casema.nl
Werkgroep natuur- en milieubelangen
De werkgroep Natuur- en Milieubelangen richt zich op het beleid van
overheden als gemeente en waterschap. (Semi-) overheidsorganisaties
oefenen door hun beleid een directe invloed uit op de natuurwaarden en
natuurbeleving van onze omgeving. De werkgroep wil bevorderen dat deze
instellingen in hun beslissingen de belangen van natuur en milieu zorgvuldig
meewegen.
Meer informatie: Ton Baselmans, telefoon 06-12919488.
Werkgroep Natuurkoffer
Natuurbeleving mogelijk maken voor mensen die daarvoor de deur niet
meer uit kunnen. Elk seizoen een eigen koffer, daarnaast verzamelen de vrijwilligers allerlei spullen (groente, planten, gereedschappen e.d.) waarmee ze
voor de bewoners weer het verleden tot leven brengen.
Coördinator Nieuwegein: Ellen Luttmer, ellenluttmer@xs4all.nl
Coördinator Houten: Irene van Enckevort,
telefoon 030-6572869; ivanenckevort@yahoo.com
Werkgroep cursussen
De werkgroep cursussen is essentieel als het gaat om de kweek van nieuwe
natuurgidsen die onmisbaar zijn voor onze excursies.
Periodiek verzorgt deze werkgroep een volwaardige 2-jarige
Natuurgidsencursus, meestentijds in samenwerking met vertegenwoordigers van andere IVN-afdelingen. Meer informatie en aanvragen via Ton
Ikink, telefoon 030-6060276.

Vogelwerkgroep
Doel van de werkgroep: naar vogels kijken en luisteren om kennis op te
doen en/of deze te vergroten. De opgedane kennis willen we delen met
anderen. Dit alles doen wij o.a. door het organiseren van excursies. Voor
informatie of aanmelden voor excursies kunnen leden terecht bij Ellen en
Ruud Luttmer, telefoon 030-6043127, rluttmer@xs4all.nl

Werkgroep excursies
Houdt zich bezig met één van de kernactiviteiten van het IVN, het organiseren van boeiende en leerzame wandelingen, fietstochten en excursies door
de natuur. Voor meer informatie en aanvragen van excursies: secretariaat:
ivn.nieuwegein.ijsselstein@gmail.com

Werkgroep zoogdieren
Het doel van de werkgroep is om de zoogdieren die in de omgeving van
Nieuwegein, IJsselstein en Houten leven, meer onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Er bevinden zich veel meer zoogdieren (zowel
in aantal als in soort) in de omgeving dan je denkt! Meer informatie bij Jaap
Kruger, telefoon 030-6065919.

Werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein
Bevlogen inwoners bieden een platform voor alle initiatieven rondom de
transitie naar een klimaat neutrale stad. Neem gerust contact op via de
website www.knij.nl of info@klimaat-neutraalijsselstein.nl. De werkgroep
is ook actief op sociale media op facebook.com/klimaatneutraalijsselstein
worden dagelijks artikelen geplaatst.

Werkgroep Natuurbeheer
Deze werkgroep onderhoudt het natuurlijke deel van een buurttuin ‘Cirkeltje Rond’ bij het zorgcentrum Geinsche Hof in Nieuwegein. Contactpersoon
buurttuin Geinse Hof is Meta van de Veen: m.vandeveen@casema.nl
De werkgroep heeft ook een natuurpad beschreven in het IJsselbos
(Hooge Land) in Nieuwegein en doet het beheer hiervan.
Contactpersoon Ton Baselmans: baselmans.laarman@live.nl

IVN Routes
Fiets- of wandelroutes maken in ons gebied en op de landelijke app
plaatsen. Zo bieden we iedereen met belangstelling voor de natuur een
mogelijkheid om in de eigen omgeving of op vakantie een route te wandelen
of te fietsen, die extra informatie biedt over de natuur die je onderweg
tegenkomt.
Bied je wandeling aan voor publicatie in het Zeggeblad!
redactiezeggeblad@gmail.com. Voor het publiceren op de app, neem contact op met Loes Truijens: loestruijens@hccnet.nl

Werkgroep Vlinderidylle
In de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Houten is i.s.m. de Vlinderstich-
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Een boekbespreking
Auteur: Irma van der velde

Waar denk je aan bij de term ‘bosbaden’? Aan zwemmen
in een vennetje of een openbaar zwembad in de natuur
misschien? Qing-Li, internationaal dé expert op het gebied
van bosgeneeskunde, heeft daar een heel ander beeld bij.
In Japan is Shinrin-Yoku, ofwel bosbaden, al tientallen
jaren hét geheim om gezonder, rustiger en gelukkiger te
worden. Door Shinrin-Yoku maak je op allerlei manieren
weer verbinding met de natuur: van mindfull in het bos
wandelen tot even pauze nemen in een park, maar ook
door op blote voeten door je eigen tuin te lopen.
Qing-Li toont op wetenschappelijke wijze aan dat je door
tijd door te brengen tussen bomen en planten je bloeddruk
kunt verlagen, stress kunt verlichten, meer energie kunt
krijgen en je immuunsysteem kunt versterken.
In zijn boek, gelardeerd met de mooiste foto’s uit Japanse
bossen en parken, laat hij zien hoe je optimaal van deze
natuurtherapie kunt profiteren, met anekdotes over de
enorme kracht van bomen en praktische aanwijzingen
om Shinrin-Yoku zelf te proberen. Het is een heerlijk
rustgevend en vredig boek en alleen al door de schitterende
foto’s voel je je bloeddruk langzaam dalen.

Shinrin-Yoku, De kunst en wetenschap van het bosbaden. Hoe bomen je kunnen helpen gezond en gelukkig te
worden. Door Dr.Qing-Li. Verkrijgbaar bij Bibliotheek Lek
& IJssel.
Ook een leuk boek gelezen? Stuur een boekbespreking naar de
redactie: redactiezeggeblad@gmail.com

Kunst & Natuur
Dit schilderijtje is gemaakt na een van de wandelingen
georganiseerd door het IVN. Een IVN wandeling kan ook
inspireren tot het maken van kunst.
Zijn er misschien nog meer creatieve leden binnen onze
afdeling die hun kunst willen delen in het Zeggeblad ?
Stuur het op naar redaktiezeggeblad@gmail.com en wij
plaatsen het in deze rubriek!

geschilderd door: O. Eckhardt | aquarel van een vliegenzwam, 2017
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Verslag excursie Everdingen
Vogels in de winter
Auteur: carin laarman

Op zondag 9 december is voor een kleine groep een vogelexcursie georganiseerd door de werkgroep Excursies.
Het weer voorspelde niet veel goeds, regen, harde wind,
maar de echte optimisten hadden gezien dat de weersvoorspelling voor ’s middags weleens mee kon vallen.
Hoogstens kans op een enkele regenbui… Deze buien zijn
gevallen aan de andere kant van de rivier, voor ons was er
daardoor uitzicht op een mooie regenboog.

Na dit rustige begin volgde het winderige open veld. Koude
wind om onze oren en enkele regendruppels vielen op de
telelens van de gidsen. We zagen ganzen overvliegen een
leerden de geluiden van de verschillende soorten kennen
van de brandganzen, kolganzen en grauwe ganzen.
Verder zagen we nog een blauwe reiger, bergeenden en
kuifeenden en een jagende torenvalk. We genoten van het
buitenzijn en het mooie rivierenlandschap langs de Lek.

De wandeling begon al goed. Meteen al bij het aankomen
zagen we krakeenden en slobeenden in de beschutte fortgracht van fort Everdingen zwemmen. Ook nog even snel
een paar kramsvogels gespot.

Na afloop van de excursie was er samen met de deelnemers
nog een gezellige afsluiting met een warme drankje in fort
Everdingen.

FOTO’s: carin laarman
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‘Wat is dit?’

Antwoord op de vraag ‘Wat is dit’ van Het Zeggeblad oktober 2018

foto: cecile kuipers

Antwoord van de insectenwerkgroep:
Er is een enkel antwoord binnengekomen op de vraag wat
dit is: uitwerpsel van een egel, werd geopperd. Een goeie
gok, maar helaas, dat was niet het goede antwoord.
Dit ovale bolletje vonden we met de insectenwerkgroep op
een slagboom in het bos, ca 45 cm boven de grond.

De grootte was ca 2 - 3 cm. Duidelijk zijn vooral de chitinehuidjes (onverteerde uitwendige skeletdelen) van miljoenpoten herkenbaar. Ook zijn er resten van vermoedelijk
pissebedden en insecten te zien.
Bij het zoeken op Google vonden we foto’s van een vergelijkbare ‘insectenbal’, waarbij stond dat dit een braakbal
was van een vogel.
De braakballen van uilen zijn algemeen bekend, maar er
zijn - zo las ik later in de Veldgids Dierensporen - best veel
vogelsoorten die de onverteerbare etensresten uitbraken,
al dan niet in de vorm van een stevige bal. Ze geven een lijst
van meer dan 30 in Nederland voorkomende vogelsoorten
die braakballen produceren: allerlei uilen en roofvogels,
maar ook kraaiachtigen, meeuwen, ooievaar en reiger,
aalscholver, fuut, ijsvogel en zelfs spreeuw.
De ballen variëren per soort in grootte en vorm maar ook
is de inhoud verschillend, al naar gelang het genuttigde
voedsel: bot en haar, visresten als graten en schubben,
schelp- en krabresten, haren van rupsen, of in dit geval
insectenresten.
Op basis van de grootte en de inhoud (de chitinehuidjes van
miljoenpoten en andere ongewervelden) kunnen we ervan
uitgaan dat de braakbal afkomstig is van een kraaiachtige
als zwarte kraai, roek of kauw, vogelsoorten die we inderdaad in bosgebied geregeld aantreffen.

Antwoord op de vraag ‘Wat is dit?’ van het Zeggeblad
oktober 2018
Irma van der Velde vroeg in het vorige nummer welk
vlinder zij heeft gezien.
Marina Verdaasdonk heeft hierop geantwoord dat het
een lindepijlstaart is. Zij heeft het helemaal goed!!
Op Waarneming.nl is deze vlinder goedgekeurd.
De lindepijlstaart
De lindepijlstaart (Mimas tiliae) is een vlinder uit de familie pijlstaarten. De spanwijdte varieert tussen de 60 en 80
millimeter. De vlinder vliegt één generatie per jaar van mei
tot begin juli. De rups van de lindepijlstaart valt op door
zijn blauwe, voor pijlstaarten kenmerkende hoorn aan de
achterzijde van zijn lichaam. Zijn voornaamste waardplanten zijn de lindeboom, iep, els en prunus.

foto: IRMA VAN DER VELDE
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Nieuwe ‘Wat is dit?’
Marina Verdaasdonk vraagt welk
insect dit is?
Het is ongeveer 20 mm groot.

foto: mary van der plank

foto: metta van zanten
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Jeugdgroep ‘De Bijenkorf’
Laat de lente maar komen
Auteur: Cecile Kuipers

foto’s: cecile kuipers

Zodra in januari de dagen gaan lengen, hoor je al weer
koolmezen, pimpelmezen en zelfs af en toe een lijster zingen. Voorbodes van de lente. Een mooi moment om
met jeugdgroep ‘De Bijenkorf’ nestkastjes te maken.
We begonnen zaterdagochtend 19 januari met een inleidend kringgesprekje over vogels en nesten en bekeken
daarvan allerlei uiteenlopende voorbeelden in een PowerPoint. Dit was de tweede keer in korte tijd dat we het over
vogels hadden. Ook in oktober was het onderwerp al een
keer langs gekomen en hebben we in de MEC-tuin naar
allerlei vogels gespeurd. Vooral de oudere kinderen weten
inmiddels al best heel wat soorten te onderscheiden.
Voor we met het bouwen van de nestkasten begonnen
gingen we natuurlijk even naar buiten, waar de kinderen lekker hun energie kwijt konden en waar we, dat was
althans de bedoeling, op zoek wilden gaan naar vogels en
nesten. Maar het ijs op de plassen en op de vijvers was op
deze koude winterochtend een stuk interessanter. Heerlijk
om daar natuurlijk ook even mee te spelen. Tot slot werd
er allerlei materiaal verzameld voor het versieren van de
te maken nestkastjes: takjes, riet, bladeren, elzenproppen
enz.
Daarna naar binnen voor warme chocolademelk of limonade en een koek en toen aan de slag met de bouwpakketten. In de plankjes op maat zaten zelfs al gaatjes voor de
spijkers, dus het was niet al te moeilijk. In tweetallen werd
er lustig op los getimmerd, en al snel zaten de kastjes in
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elkaar. Daarna werden vele mooi versierd met alle gevonden materialen. Op andere kastjes kwamen alleen mooie
tekeningen en geweldige teksten als “sttt, niet storen,
a.u.b. me kleintjes hebben rust nodig” en “Niet storen,
A.U.B, ik doe mijn ding.”
Aan het eind van de ochtend gingen alle 14 kinderen met
een mooie nestkast naar huis. Plus een werkblad met instructie voor het ophangen (op een beschutte, veilige plek)
en een stukje informatie over de broedtijd. Laat nu de lente
maar komen.

foto: mies kouwenhoven
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Cursus: determineren van
wilde planten voor beginners

Hoe heet die plant en waarom groeit die plant hier? Zijn
dat vragen die u boeien? Schrijf u dan in voor deze cursus.

Aantal cursisten
Minimaal 5, maximaal 20.

Het is verrassend om van allerlei wilde planten in het park,
in de berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze heten.
Maar het is niet zo eenvoudig om een plant een naam te
geven. Hiervoor geldt: samen kom je verder. Daarom heeft
IVN afdeling Nieuwegein - IJsselstein en omstreken een
cursus ontwikkeld die als doel heeft u op een eenvoudige
en leuke manier te laten kennismaken met het determineren van wilde planten. We beginnen met een korte inleiding over de indeling van het plantenrijk en over de bouw
en de functies van de onderdelen van de plant. U leert te
kijken naar bladvormen, bloemvormen en bloeiwijzen aan
de hand van levende planten, presentaties en opdrachten
binnen en buiten. Er wordt aandacht besteed aan de meest
bekende plantenfamilies. Daarna gaat u gezamenlijk één
of meerdere planten op naam brengen met behulp van een
flora.

Kosten
IVN-leden € 15,-, niet-leden € 25,- (inclusief cursusmap,
koffie en thee), te voldoen na een bevestigingsmail.
De betaling geldt als definitieve opgave.
Data en locatie
De locatie is ‘Het Milieu Educatie Centrum’ (=Natuurkwartier), Geinoord 9, Nieuwegein en omvat vier lessen op de
maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 6, 13, 27 mei en
3 juni 2019. Daarnaast organiseren we een terugkomavond/
excursie (facultatief) op 26 augustus van 19.00 - 21.00 uur.
Aanmelden voor 29 april 2019.
Meer informatie en aanmelden bij
Frans Kok, franskok@hetnet.nl,
tel: 0306034297 of 0620396805

Beschikbare materialen tijdens de cursus
Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte, loep,
prepareernaald en andere flora’s. U ontvangt tijdens de
cursus een cursusmap met ondersteunende en aanvullende
informatie. 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Werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein

Project Inventarisatie
Openbaar Fruit IJsselstein
Het grootste project op dit moment vanuit de werkgroep
Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ), is de inventarisatie
van het openbaar fruit. Dit is ontstaan vanuit een mooie
samenwerking met IVN-er Carin Laarman. Zij heeft
vorig jaar de eerste fase voor de Natuurwaardekaart van
IJsselstein geïnventariseerd.
Als vervolg hebben we vanuit KNIJ het initiatief opgepakt
om ook het openbaar fruit te inventariseren en in het GIS
(Geografisch Informatie Systeem) te implementeren.
Dit project is zo uniek, omdat:
- De collectie openbaar fruit in IJsselstein de grootste van
Nederland en zover bekend Europa is.
- Het inventariseren en omzetten naar het GIS nog
nergens in Nederland en misschien ook Europa heeft
plaatsgevonden.
- Zowel inwoners als overheid gebruik mogen maken
van deze informatie.
- Alle individuele bomen aangeklikt kunnen worden en

22

bekeken kan worden welk ras het is voor zover bekend.
- Het een prachtige samenwerking heeft opgeleverd,
en mooie nieuwe verbindingen zijn ontstaan voor
eventuele vervolgprojecten.
- Het nu al interesse heeft opgewekt vanuit diverse delen
van het land voor zowel het inventarisatieproject,
het GISproject, als ook de unieke biodiversiteit aan
‘fruitgenen’ in het IJsselsteins openbaar groen.
Ook de kaart bekijken? Ga naar deze link: https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/waar-in-ijsselstein of https://
www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/groen/179openbaar-fruitkaart
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Tiny Forest ,doe je mee?
Auteur: fons van kuik

Je hebt er vast al wat over gehoord of gelezen;
Tiny Forest, een IVN project.
“Door verstedelijking, drukte en digitalisering komen kinderen en volwassenen steeds minder in de natuur. De grote
afstand tot groen speelt hierbij een belangrijke rol. Met Tiny
Forests keert de Nederlandse oernatuur weer terug in de
buurt.”
IVN haalde Tiny Forest naar Nederland omdat het naadloos aansluit op haar visie. IVN werkt namelijk aan een (be)
leefwereld waar contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is, zodat iedereen gemakkelijk een band opbouwt
met de natuur. Het liefst dichtbij: thuis, op school en in de
buurt. Dit is goed voor mensen en goed voor de natuur.
Een inspirerende tekst die mij als natuurliefhebber zeer
aanspreekt en ik ben mij er afgelopen jaar in gaan verdiepen.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter
grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een
prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren
in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en
buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en
gezonde plek.

Als inwoner van Nieuwegein ben ik een initiatief gestart
om Tiny Forest ook naar Nieuwegein te halen. In voorbereidende gesprekken is duidelijk geworden dat al 4 scholen
enthousiast zijn en graag willen meedoen aan dit project.
Ook is er contact gelegd met de accountmanager Openbaar
Domein van gemeente Nieuwegein en met Marieke Schouten, wethouder van o.a. duurzaamheid en energietransitie.
Ook zij zijn enthousiast. Om Tiny Forest naar Nieuwegein
te halen is samenwerking nodig van diverse partijen: initiatiefnemer, gemeente, vrijwilligers, IVN en ook scholen/
BSO. Als je net als ik enthousiast bent over Tiny Forest en
wilt meewerken aan dit mooie project laat het mij dan weten. Meer ondersteuning en inzet vanuit onze IVN-afdeling
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is zeer welkom. We beginnen met een vliegende start. Er
is een handboek, dat is bedoeld voor initiatiefnemers die
zelf een Tiny Forest in hun buurt willen realiseren. Verder
worden we ondersteund door de projectleider Tiny Forest
van IVN (regio Noord). Je ziet er liggen volop kansen voor
realisatie van Tiny Forests in Nieuwegein!
In 2015 is de eerste Tiny Forest geplant in Zaandam.
Inmiddels staat het aantal Tiny Forests in Nederland op 21.
Dat worden er de komende tijd veel meer. Kijk voor meer
info en Laat je inspireren op: https://www.ivn.nl/tinyforest
In de laatste uitgave (jan 2019) van IVN Mens en Natuur
staat ook een leuk artikel over Tiny Forest.

ACHTERGROND
De bosbouwmethode waar de Tiny Forest-filosofie op
is gebaseerd is bedacht door Akira Miyawaki. Deze
Japanse ecoloog zocht in de jaren zeventig een manier
om inheemse bossen te herstellen. Die bossen zijn
veerkrachtiger, maar hij zag destijds vooral uitheemse
bossen om zich heen. Dus bedacht hij een methode om
meer inheemse bossen te planten, die het langer volhouden. De bossen zijn een luilekkerland voor bomen
met de ideale groeiomstandigheden en een voedselrijke bodem. Die bodem is kruimelig, luchtdoorlatend
en lekker vochtig. De dicht op elkaar geplante bomen
wedijveren met elkaar voor het meeste zonlicht, maar
helpen elkaar ook. Wereldwijd zijn meer dan 1700 bossen volgens de Miyawaki-methode geplant. De Indiase
ingenieur Shubendu Sharma paste de methode aan
voor onderhoudsvrije en biodiverse stadsbossen, de
Tiny Forests.
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