Jaarverslag 2019 Bestuur IVN Eemland
1. Leden
Per 1 januari 2020 heeft IVN Eemland 192 leden, 15 gezinsleden en 102 donateurs. Er kwamen 12
leden en 2 donateurs bij en er zegden 7 leden, 10 donateurs en 0 gezinsleden op. Vier leden waren
25 jaar lid.
2. Bestuurssamenstelling
Op de ALV van 19 maart 2018 is het bestuur aangevuld met Miriam Kollaard (algemeen
bestuurslid). De overige bestuursleden zijn Harm Jan Luth (voorzitter), Piet van Dijk (secretaris),
Roel van Wijk (penningmeester) en Dick Nagelhout (algemeen bestuurslid). De vergaderingen
vinden maandelijks wisselend bij de bestuursleden thuis plaats. Dick Nagelhout is in 2019
afgetreden.
3. Vertegenwoordiging
Ons lid Miranda Engelshoven is namens de provinciale afdeling Utrecht vertegenwoordigd in de
Landelijke Raad. Tony Gaillard is lid van de Raad van Advies van het IVN Utrecht. Piet van Dijk
vertegenwoordigt het IVN Eemland in het Regio Overleg Utrecht , waar de agenda voor de
Landelijke Raad onder meer wordt besproken. Verder zijn er (in)formele contacten via bestuur of
werkgroepen met de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest, met de Vereniging Vrij
Polderland, met milieucentrum Groene Inval in Baarn, met kinderboerderij De Veenweide in Soest,
Museum Soest, de Herenboeren van Soest, de Vrienden van de Eng, Vogelwerkgroep ’t Gooi,
Imkersvereniging Eemkwartier, Eetbaar Soest, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
waterleidingbedrijf Vitens en coöperatie Eemsnoer. Het bestuur is vertegenwoordigd geweest bij
de ecotafels van GroenLinks in Baarn. Daarnaast heeft het IVN een plek in de klankbordgroepen
voor de toekomstplannen van Paleis Soestdijk. Het IVN heeft met een kraam, waarbij placemats
van de Fotowerkgroep worden verkocht, diverse markten bezocht, waaronder Groei en Bloei
Soest.
4. Belangrijke besluiten
- Natuur Nabij wordt opgeheven, het kost te veel werk om een goed blad te maken drie keer per
jaar
- We nemen met verslagenheid kennis van een hack waardoor een geldbedrag is kwijtgeraakt
- Aan de stichting De Windhond wordt meegedeeld dat het plan om de molen aan te lichten niet
de instemming heeft van het IVN
- het bestuur wil meedenken over het organiseren van korte cursussen
- er wordt een Privacyreglement vastgesteld alsmede documenten voor het beleid In Veilige
Handen, het aanvragen van VOG’s moet nog worden opgestart
- er komt een terugkomdag voor de laatste lichting cursisten, voor de vrijwilligers wordt een
vrijwilligersmiddag belegd
- er komt een profiel voor voorzitter en penningmeester

5. Ledenbinding De communicatie met de leden verloopt voornamelijk via de maandelijkse
Nieuwsbrief die door de secretaris sinds januari 2018 maandelijks wordt verzorgd. Daarnaast
verschijnt minimaal drie keer per jaar het blad Natuur Nabij (in 2019 twee keer). Leden kunnen
ook op de website en via Facebook kennisnemen van de activiteiten. In bijzondere gevallen kan
ook een aparte mail naar alle leden worden verstuurd. Ook informele contacten moeten niet
worden onderschat. Hiervoor wordt jaarlijks een nieuwjaarsreceptie gehouden, dit keer bij De
Vogelvrienden. Ook op de ALV is contact en ontmoeting belangrijk.

Jaarverslag Werkgroep Excursies
Coördinator en verslag: Corry Heus

Excursie naar Montferland op 18 mei 2019
Er waren 21 aanmeldingen voor deze excursie waarvan er later weer wat afzeggingen waren.
Met het allerlaatste moment nog wat ziekmeldingen gingen we uiteindelijk met 14 personen op
stap met de gidsen.
's Morgens kregen we een rondleiding van de vrouwelijkse gids door 's-Heerenberg, wandelden
we er over de stadswallen en snoven we de historie van dit stadje op.
Daarna volgde een wandeling met de tweede gids door het Bergsche bos, met tussendoor wat
inspannende klimmetjes met rulle paden. Tussendoor onze lunchpakketjes soldaat gemaakt op
een idyllische plek bij 'De Sprong', tussendoor genietend van het planten en waterleven ter
plekke.
In de middag vertrokken we naar Zeddam waar we een afspraak hadden met de bevlogen jonge
molenaar die ons vertelde over de geschiedenis van de middeleeuwse torenmolen en ons er
rondleidde.
Het is dat we om 4 uur afgesproken hadden bij een restaurant voor de nazit anders was hij zeker
nog een uur doorgegaan met vertellen, iedereen hing aan zijn lippen. Degene die geen
hoogtevrees hadden genoten vanaf de omloop van de molen van het fantastische uitzicht over
het Montferland.
Bij de kerk van Zeddam waren speciaal voor ons picknick tafels neergezet zodat we buiten
konden nagenieten onder het genot van een hapje en drankje in de middagzon. Voldaan
vertrokken we later huiswaarts.
Met veel dank aan Monique van Buuren (tot haar verhuizing naar Zeddam lid van IVN Eemland)
die deze excursie grotendeels ter plekke had georganiseerd, samen met de gidsen en in
samenspraak met de werkgroep.
De tweede excursie naar het buitengebied van Barneveld moesten we helaas annuleren daar de
gids die we hadden benaderd maar niet met een concreet plan kwam.
We hadden er als werkgroep al voorgewandeld en aangegeven waar we graag wilden lopen,
anderhalve week voor de excursiedatum stonden we nog steeds met lege handen en hielden we
het toen maar voor gezien.

Jaarverslag Uilenwerkgroep
Coördinator: Len de Goede
Secretariaat: Len de Goede (tevens jaarverslag 2019)
Aantal leden: 13
Aantal vergaderingen: 2
Om maar met de deur in huis te vallen: WAT WAS 2019 EEN PRACHTIG UILEN JAAR!
Voorjaar:
De controles zijn opgestart waarbij veel vroege jongen en veel eieren werden aangetroffen.
Jonge kerkuilen van een week oud en op dezelfde dag een legsel van 64 dagen oud en dat al voor
dat de steenuilen geboren waren. Er was dit jaar geen peil op te trekken. Hierdoor lag er een
grote druk op Martine die in korte tijd Ronald en Len, als aspirant-ringer, ondersteuning gaf bij het
ringen. Daarnaast heeft ze ook de roofvogels nog.
Zomer:
Begin augustus heeft Len de Goede examen gedaan en
heeft haar ringvergunning behaald.
Ook zijn er nacontroles gedaan bij de steenuil, de
jongen zijn goed uitgevlogen maar zijn wel erg lang in
de buurt van de nestkast gebleven. Volgens
deskundigen komt dit alleen voor bij zulke extreem
goede jaren. Geen nacontroles bij de kerkuilen, omdat
de muizenstand zo goed was, we hoopten op een 2e
legsel. Bij vroege controle kunnen de broedende uilen
snel verstoord worden.
Najaar:
De controles van de kerkuilen zijn begonnen, we werden verrast door maar liefst vier 2e legsels
met ook weer veel jongen. We moesten wel afwachten of alle jongen het zouden halen.
De afgelopen 2 jaar nam de interesse aan de cursus “de 4 uilen van Soest” wat af, de werkgroep
heeft besloten de cursus dit jaar over te slaan. Volgend jaar staat de cursus weer op de agenda.
De werkgroep is weer regelmatig op pad geweest om nacontroles te doen bij de kerkuilen en
tevens alle kasten schoon en winterklaar te maken.
Overige activiteiten van de werkgroep:”
- Braakballen pluizen bij de kinderboerderij “De Veenweide” zowel in voor- als het najaar
- Braakballen pluizen bij de scoutinggroep “Merhula”
- Deelname aan de “nacht van de nacht
- Braakballen pluizen bij de BSO “de Boomhut”
- Braakballen pluizen bij het Kindercollege, georganiseerd door de bibliotheek “Idea”
En dan het overzicht:
Bosuilen: Steenuilen: Kerkuilen 1e leg: Kerkuilen 2e leg:
Aantal kasten: 14 Aantal kasten: 43 Aantal kasten: 32 Aantal kasten: 32
Bezetting: 2 kasten Bezetting: 7 kasten Bezetting: 10 kasten Bezetting: 4 kasten
Aantal jongen: 7 Aantal jongen: 29 Aantal jongen: 46 Aantal jongen: 18
Mede door een geweldig muizenjaar zijn er in totaal dus 100 jongen uilen geringd. Top uilenjaar.

Helaas hebben 5 terugmeldingen van jonge steenuilen gekregen: 4 verkeersslachtoffers en 1 is
verdronken in een groot zwembad. 2 kerkuilen: 1 is gespiesd door zijn gevangen prooi en 1 jong
heeft het niet kunnen redden. Een kerk- en steenuil zijn opgezet en krijgen zo een nieuw leven.
2020 zal weer een actief jaar worden. Met het topteam dat wij hebben, gaat dat zeker lukken.

Jaarverslag Wandelwerkgroep
Coördinator en verslag: Tanneke Voorintholt
In april 2019 hebben we in de Wandelwerkgroep
afscheid genomen van twee bevlogen gidsen die
zich vele jaren heel actief hebben ingezet voor
het IVN in het algemeen en voor de
wandelwerkgroep in het bijzonder: Sien
Overduin en Jeroen Vis.
Sien heeft, als samensteller van het IVN-gidsje
‘Over Eng en Brink, menig IVN-er opgeleid om de
cultuurhistorische wandeling over de Eng te
kunnen gidsen. Jeroen, zelf altijd bezig met
natuurstudie, deelde tijdens wandelingen graag
zijn kennis over wetenswaardigheden in de natuur. Zijn verhalen over gallen, mieren en
boomknoppen zijn velen bekend. We hebben hen hartelijk bedankt voor hun tomeloze inzet en
enthousiasme.
Met het afscheid van deze mensen is de lijst van gidsen geslonken tot 21 personen. Meer dan de
helft van deze gidsen, gidst maximaal 2 wandelingen per jaar. Daaruit blijkt dat de wandelingen
bemenst worden door een beperkt aantal gidsen. Gelukkig kunnen we af en toe een beroep doen
op mensen met expertise op een bepaald gebied, van buiten de eigen werkgroep. Zo hebben
Jasper Willemsen en Dick Nagelhout met hun expertise bijgedragen aan het succes van een aantal
wandelingen.
We hebben in 2019 dertien publieksactiviteiten gedaan. Nieuw waren de wandelingen bij de
Vijverhof, de Wolkenberg, op de oostoever van de Eem bij Baarn en de Libellenwandeling over de
Stulp. Een aandachtspunt bij nieuwe wandelingen is dat je niet zomaar met een groep mensen
over het terrein van bepaalde beheerders heen mag, zonder toestemming te vragen. Dat is best
lastig.
In mei hadden we het zogenaamde ‘familievissen’ in samenwerking met de Scholenwerkgroep.
De belangstelling was niet heel groot maar dit jaarlijkse evenement is wel uitgebreid beschreven
in een leuk artikel in het zomernummer van ‘Mens en Natuur’.
In oktober 2019 is er weer wandeling in het kader van de ‘Nacht van de Nacht’ georganiseerd. We
hebben de route een beetje veranderd, zodat we nog langer van de ‘donkere nacht’ konden
genieten. Helaas konden we dit jaar minder deelnemers toelaten i.v.m. het beperkte aantal
gidsen. Maar het was weer een zeer geslaagd evenement dankzij de enthousiaste inzet van vele
mensen, ook van buiten de wandelwerkgroep en zelfs van buiten het IVN Eemland.

Met de publieksactiviteiten hebben we
ongeveer 265 mensen getrokken. Sommige
wandelingen zoals over de Stompert (augustus)
en de Boerderijenwandeling in Laag Hees
(november) hebben veel mensen getrokken,
sommige wandelingen maar een handjevol
mensen. Dat laatste heeft vaak te maken met
weersomstandigheden. Soms worden
persberichten, inclusief een prachtige foto,
opvallend geplaatst in diverse kranten. Dat
kunnen we meestal ook merken aan de
belangstelling. Radio Soest heeft diverse malen
aandacht besteed aan onze wandelingen. De meeste mensen halen hun informatie echter van de
website of uit de plaatselijke kranten.
Naast de publiekswandelingen zijn er dit jaar een elftal aangevraagde wandelingen gegidst. Dit
varieert van een wandeling voor een jarige ’s morgens vroeg tot een wandeling voor een grote
groep mensen (congres) van een bedrijf met Engels als voertaal. Een andere uitdaging was om
met vier gidsen, 160 mensen, in twee shifts van een half uur een wandeling door de Korte of
Lange Duinen te bieden. Met de aangevraagde wandelingen hebben we ongeveer 358 mensen
bereikt.
Ik ben blij dat ik kan laten weten dat Marjan Brouwer, natuurgids, opgeleid in Amersfoort, het
coördinatorschap van de wandelwerkgroep van mij wil overnemen per oktober 2020. Marjan
woont al enige tijd in Soest en is al actief bij IVN Eemland. Ze heeft toegezegd het
coördinatorschap voor twee jaar te willen doen.

Jaarverslag 2019 Paddenwerkgroep
Coördinator en verslag: Tim de Wolf
In 2019 zijn door de IVN Paddenwerkgroep Soest
1454 padden overgezet. Dit is een kleine 500 minder
dan in het recordjaar 2018, met 1919 padden. Ook de
mortaliteit (het aantal dode padden t.o.v. het aantal
levend aangetroffen dieren) was minder gunstig. In
2019 zijn 309 dode padden van de weg gehaald. In
2018 waren dit er 188.
De paddentrek en bedreiging:
Februari-maart (afhankelijk van temperatuur en
vochtigheidsgraad) komt elk jaar de paddentrek op gang. De dieren trekken van hun
winterslaaplocatie naar water voor paring en het afzetten van hun eieren. Kruist een intensief
gebruikte verkeersweg de route van de paddentrek dan kunnen daar veel slachtoffers vallen. In
onze gemeente zijn de Insingerstraat en Wieksloterweg Oostzijde zulke knelpunten. Daar waar
veel padden oversteken worden kort voor de trek schermen van worteldoek geplaatst, haaks op
de trekroute. De padden zoeken een weg langs het scherm en vallen daarbij in de door ons
ingegraven emmers. Deze worden regelmatig geleegd. Waar op de knelpunten (vaak om

praktische redenen) geen schermen zijn geplaatst worden de padden door middel van
‘raapacties’ gevangen en overgezet.
De paddenwerkgroep in 2019:
De jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst van de Paddenwerkgroep vond plaats op 20 februari. Ook
dit jaar verleende de Stichting Balans ons hiervoor weer gastvrijheid in kinderboerderij en
duurzaam educatief centrum De Veenweide. De paddentrek begon al op 7 februari, wat
ongebruikelijk vroeg was. Weliswaar geschiedde dit slechts met enkele padden, en na enkele
dagen trad weer een periode van koude in waardoor de trek weer tot stilstand kwam, maar toch
zijn door deze onverwachte start slachtoffers gevallen. Op 23 en 24 februari zijn de schermen
geplaatst, gelukkig op tijd voor opvang van de grote stroom die gedurende deze dagen op gang
kwam. De piekdagen waren 28 februari en 3 maart. Op die dagen staken respectievelijk 341 en 386
padden over. De overige dagen vertoonden zich, afhankelijk van het weer, enkele stuks tot
tientallen padden. Op 8 april zijn de schermen verwijderd, de trek was definitief voorbij. Hiermee
voegt de trek in Soest zich in het landelijk beeld.1
Sinds 2018 wordt ook nazorg gepleegd voor de
terugkerende padden. Hiermee is begonnen toen
bleek dat een vrij grote groep onmiddellijk na de
paring teruggaat. In 2019 is door een kleine groep
vrijwilligers d.m.v. raapacties nog enkele weken
padden op retour overgezet. Deze dieren zijn niet in
de telling opgenomen.

De reden voor het relatief geringe aantal padden in 2019 is onduidelijk. Onderzoeks-organisatie
Ravon wijdt het aan slechte weersomstandigheden (droogte) in februari en maart 2019.2
In onze telling was in 2019 de verhouding man-vrouw afwijkend. Er zijn 561 mannen aangetroffen
tegen 588 vrouwen. Aangezien de vrouwen om het jaar deelnemen aan de trek moeten normaal
gesproken de mannen in de meerderheid zijn. De heren waren in 2019 volgens onze telling dus
zwaar ondervertegenwoordigd. In hoeverre dit verschijnsel ook landelijk is opgetreden is (nog)
niet bekend.
Naast de gemelde aantallen van de gewone pad (Bufo bufo) zijn ook nog overgezet: 119 bruine
kikkers (Rana temporaria) (tegen 345 in 2018), en 15 kleine watersalamanders (Lissotriton vulgaris)
(tegen 176 in 2018). In 2019 is ook aandacht besteed aan afscherming van straatkolken (putten in
stoepranden). Gebleken is dat regelmatig padden en kikkers hierin belanden. Vanwege de
duidelijke verschuiving van de trek naar het begin van februari – een gevolg van de milde winters
van de laatste jaren – is in 2020 de startbijeenkomst van de paddenwerkgroep twee weken eerder
gehouden en zijn de schermen ook eerder geplaatst. In 2019 is gewerkt met circa 20 vrijwilligers.
Op 27 mei is ten huize van Ellen Jubbega een geslaagde nazit gehouden. Dit is een goede traditie
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Leeningen, Rolf van, Herder, J.E. Padden.nu 2019 200.000 amfibieën veilig naar de overkant. Nijmegen:
Stichting Ravon, 2020: 11, 12
2
ibidem: 7, 10

aan het worden. De werkzaamheden rondom de paddentrek kunnen daarbij worden geëvalueerd
en verbeterpunten kunnen worden vastgesteld.
Vrijwilligers gezocht: Vrijwilligers blijven zeer welkom. Het kost slechts een paar uurtjes per week
in een korte periode (ongeveer een maand) en je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar
bent. Neem contact op met de paddenwerkgroep als je ons wilt komen helpen.

Jaarverslag 2019 Natuurwerkgroep Bunschoten
Coördinator en verslag: Wim Smeets
Aantal werkgroepleden 13
De werkgroep heeft in 2019 de volgende voornaamste activiteiten ontplooid.
Activiteit: Vogeltellingen VITENS-plasjes aan de Westdijk, in 2019 in totaal 9.583 vogels geteld, 799
gemiddeld en 78 (vorig jaar 83) soorten. In totaal 154 soorten vanaf 2001. Wanneer: de eerste
zaterdag van de maand. Deelnemers gemiddeld: 15 (vorig jaar 14). Publiciteit: Kabel tv
Bunschoten (DB/TV), Lokale Omroep Spakenburg, TV Eemland, Amersfoorts Vogelnet, Utrechts
Vogelnet, via email aan alle geïnteresseerden.
Activiteit: Inrichten marktkraam samen met IVN Eemland. Wanneer: Tijdens BBBB-dag op 18 mei
2019. Bezoekers ongeveer: 70. Publiciteit: Kabel tv Bunschoten, lokale krant De Bunschoter.
Activiteit: Inrichten en onderhoud Vebowand Bunschoten. Wanneer: Voorjaar: wand voor
broeden in orde maken. Tijdens broedseizoen elke 7-10 dagen wand kruidenvrij houden. In totaal
hebben 225 paartjes eerste legsel en 336 paartjes tweede legsel oeverzwaluwen gebroed. In
najaar (12 oktober) groot onderhoud nestgangen met in totaal 17 vrijwilligers. Publiciteit: De
Bunschoter, het Vogeljaar met 2500 abonnees. Het najaarsonderhoud werd enkele malen
vertoond op de lokale DB-TV.
Opmerking: Op aanvraag van ons heeft de gemeente het maaibeleid bovenop de Vebowand
aangepast zodat het heermoes beter wordt aangepakt.
Activiteit: Inventarisatie uilen. Wanneer: Eind februari-begin maart. Deelnemers gemiddeld: 8
(zelfs uit Arnhem, Ede, Leusden). Publiciteit: De Bunschoter

Activiteit: Artikelen over vogels in Bunschoten.
Wanneer: In de loop van 2019. Publiciteit: De
Bunschoter, het Vogeljaar en Natura (KNNV).
Activiteit: slaapplaatstellingen voor Sovon.
Wanneer: 20 maart en 6 april 2019 met 3-4
personen. Publiciteit: Sovon.
Activiteit: Vogelles aan basisschool Groen van
Prinsterer. Wanneer: 14 mei 2019. Deelnemers de
groep 4. Publiciteit: De Bunschoter

Een van de tapuitenheuvels bij de plasjes van
Vitens aan de Westdijk. Deze is al voorzien
van nestkasten in februari 2020.

Activiteit: Onderhoud
informatiebord resultaat
vogeltellingen bij de Palendijk.
Nieuw bord geplaatst op 17
december bij de plek van de telling,
direct langs de weg. Wanneer: De
dag na de maandelijkse telling.
Deelnemers 1. Publiciteit: veel
publiek leest dit bord.
Activiteit: Maken, aanbrengen,
onderhouden en controle
Het nieuwe bord aan de Westdijk.
nestkasten steen- en kerkuilen
(beide 22 nestkasten). Veel nestkasten bezet en veel jonge uilen in deze nestkasten. Wanneer:
gedurende het hele jaar. Deelnemers gemiddeld: 2. Publiciteit: De Bunschoter en Lokale Omroep
Spakenburg (Tv).
Activiteit: Het publiceren over de aanwezigheid van Ransuilen in de bebouwde kom van
Bunschoten. Wanneer: enkele malen in de loop van het najaar, met ook een interview op de
lokale DB-TV en de Lokale Omroep Spakenburg. Van heinde en ver (bijvoorbeeld Amsterdam, Ede,
België) komen mensen naar deze uilen kijken. Schoolklassen maken wandeltochtjes naar de
Ransuilen toe.
Activiteit: Vlinderwandeling. Wanneer: Gelopen op 6 maart, 20 april, 11 mei, 22 juni, 17 juli, 3
augustus, 7 september en 12 oktober. Deelnemers gemiddeld: 5. Publiciteit De Bunschoter en de
LOS.
Activiteit: Tapuitenheuvels aan de Westdijk bij de plasjes van Vitens. Wanneer: In de loop van
december zijn 4 heuvels van 4 m3 geplaatst. Deelnemers gemiddeld: 2. Publiciteit De Bunschoter
en de LOS.

Jaarverslag 2019 Werkgroep Libellen en Vlinders
Coördinator en verslag: Dick Nagelhout
Eind 2019 telde de werkgroep 34 belangstellenden. Ruim tien leden waren in 2018 in meerdere of
mindere mate actief.
Dit jaar is de groep 25 keer op pad geweest om vlinders en libellen te tellen. Het inventariseren
gebeurde vrijwel uitsluitend in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Landgoed Pijnenburg/De Wiek en Vitens. Ook dit jaar had het mooie weer een schaduwkant: het
was weer erg droog. Het Gentianenven stond wederom een groot deel van de zomer leeg. Het
aantal vlinders maar vooral het aantal libellen lag nog lager dan vorig jaar.
Als werkgroep hebben we 29 soorten libellen waargenomen. Tot onze verbazing had José ineens een
zuidelijke glazenmaker op de foto, de eerste waarneming in ons gebied. Verder hebben leden van de
groep individueel nog 2 soorten gezien. Bij elkaar treffen we in Eemland bijna de helft van de in
Nederland voorkomende soorten aan. De droogte had een duidelijke invloed op de populatie

venwitsnuitlibellen bij het Gentianenven. We waren er al bang voor, we zagen maar een exemplaar.
Wel zagen we weer wat zeldzame zwervende pantserjuffers.
Dit jaar zagen we, als groep en
individueel, 31 soorten dagvlinders.
Dat is meer dan de helft van de in ons
land voorkomende soorten. Helaas
geen kommavlinders. Die hebben zeer
te lijden gehad van de droogte. In
2019 zagen we opvallend veel
distelvlinders, een echte
invasievlinder. Ook kwamen we op
verschillende plekken kleine
parelmoervlinders tegen.
Naast vlinders en libellen zagen we
nog ruim honderd andere soorten,
voornamelijk insecten, die we op
Waarneming.nl hebben ingevoerd.
Zwervende pantserjuffer. Foto: Dick Nagelhout

Samen met Vlinders Eemland zijn in januari in Soest weer eitjes geteld van de zeldzame
sleedoornpage. Dit jaar waren het er 181, minder dan vorig jaar, maar op zich een mooi aantal. We
vonden ze op verschillende plekken op de Eng en langs de Koningsweg.
In 2019 werden drie lezingen gehouden over vlinders en libellen. Een uitgebreid verslag van de
werkgroep is via de website beschikbaar.

Jaarverslag 2019 Werkgroep Fotografie
Coördinator en verslag: Dick Nagelhout
De Fotowerkgroep gaat vrijwel iedere vierde zondag van de maand op safari in een van de
natuurgebieden van Eemland. We maken niet alleen foto’s maar leren ook veel van elkaar over
wat we zien. Eind 2019 telde de groep 28 leden en gemiddeld gaan zo’n 10 fotografen mee. Een
aantal foto’s wordt geplaatst op: http://fwg-eemland.pgserve.nl/cpg/
Van de mooiste foto’s worden – met dank aan Hans – placemats gemaakt. De placemats zijn ook
dit jaar weer verkocht bij culturele activiteiten waar IVN een kraampje had. Op Koningsdag
hebben we dit jaar voor het eerst met een kraampje gestaan op De Eng in Soest. Dat is ons goed
bevallen.
Bij de Lentemarkt van Boerderij Het Gagelgat in Soest waren we ook weer aanwezig met een
kraam. Peter gaf uitleg bij de poel over wat hier rondvloog.
In september bemanden we een kraam bij het Cultureel Festival In Baarn en later die maand bij
het (H)Eerlijke herfst festival in Soest. We krijgen veel complimenten voor de placemats en ze
vormen een mooie aanleiding voor een praatje over de natuur in de omgeving en het werk van
IVN Eemland. Kosten en opbrengsten van de placemats houden elkaar ongeveer in evenwicht.

Eind 2018 is de collectie vernieuwd. Voor
het maken van de placemats is een
lamineerapparaat beschikbaar dat ook
gebruikt kan worden door de andere
werkgroepen.
Foto’s van leden van de werkgroep zijn ook
dit jaar weer geplaatst op de website, in de
NatuurNabij, de Nieuwsbrief en bij IVNpersberichten. In de najaarseditie van
NatuurNabij werd een artikel gewijd aan de
natuur op De Stulp, ruim voorzien van
foto’s van dit gebied.
Bijenwolf op De Eng in Soest. Foto: Ineke Bergefurt

Jaarverslag 2019 Scholenwerkgroep
Coördinatoren: Mary van der Bijl & Alma Dijkgraaf (verslag)

Zoals ieder jaar een mooie start : het
winteruitje, alhoewel er nauwelijks sprake
was van winter in 2018/2019. Ook op deze
18e januari was het zonnig in het prachtige
Maartendijkse Bos, met een temperatuur
van nét onder nul, te zien aan het ijshaar
(zie foto hiernaast), dat op sommige
boomstammetjes zat.
Traditie is het Familieslootvissen, dat de
Wandelwerkgroep samen met de
Scholenwerkgroep organiseert. Dit jaar was
dit op zondag 26 mei. Een journalist van het landelijke IVN-blad Mens en Natuur (Kirsten
Dorrestijn) had aangekondigd met een fotograaf (August) te zullen verschijnen. Ook Martin
Huizenga van de Soester Courant kwam een kijkje nemen. ’t Was prachtig weer, dus stonden de
vrijwilligers om 2 uur te trappelen van ongeduld. Er kwam uiteindelijk 1 vader met zijn zoon en ‘n
vriendje, maar die waren dan ook zodanig enthousiast, dat er tóch een heel vrolijk verhaal voor
Mens en Natuur uitrolde. Na deze ervaring is het duidelijk : er moet voor deze publieksactiviteit
langer van tevoren veel meer aandacht komen in de regionale bladen. Facebook is niet genoeg.
Meteen hierna kwamen van 27 mei t/m 6 juni 10 schoolklassen (267 leerlingen) naar de sloot.
Oorspronkelijk hadden zich 14 klassen opgegeven, maar 2 scholen kregen het vervoer niet rond
en bij 2 lessen regende ’t te hard.

Voor ons zomeruitje op 23 augustus had Judith een
boeiende wandeling uitgestippeld langs de landgoederen
Schaep en Burgh en Bantam te ‘s Graveland. Prachtige
buitenplaatsen met veel afwisseling in het landschap.
Misschien is het een goed idee deze wandeling tijdens de
winter te herhalen.
Van 7 t/m 15 oktober kwamen 12 schoolklassen (292
kinderen) naar de Zoom voor de herfstlessen. Net als
vorig jaar was ’t nog best wel zomerig in het bos. Wél
struikelden we over de Vliegenzwammen .. dé
paddenstoel van deze herfst ! Maar ook Stinkzwammen,
Gewone franjezwammen en Waaiertjes (zie foto
hiernaast) werden onder de loep genomen.
Aan het eind van 2019 telde onze groep 17 vrijwilligers,
die het nog steeds een plezierige uitdaging vinden om
kinderen wegwijs te maken in onze natuur.

Jaarverslag 2019 werkgroep Natuurpaden
Coördinator en verslag : Harry van den Deijssel
Aantal werkgroepleden: 5

Het afgelopen jaar is er vier keer vergaderd.
De doelstelling van het jaar was een begin te maken met het digitaliseren van de bestaande
wandelroutes met behulp van het door IVN Nederland aangeboden routemaker programma.
De gemaakte route wordt door IVN via een wandel/fiets app beschikbaar gesteld aan het publiek,
zodat deze met behulp van een smartphone gelopen kunnen worden. De op papier bestaande
Buitenzorgroute is als eerste gedigitaliseerd en kan via de app onder de naam
Buitenzorg/Vuursche gelopen worden.
Gekozen is om vervolgens de routes Korte Duinen, De Zoom en Over Eng en Brink te gaan
digitaliseren en aan het IVN aan te bieden. Hiermee is reeds begonnen.
Ook is het de bedoeling een wandelroute over de Stompert te realiseren. Het terrein is
gedeeltelijk militair terrein en om hiervoor gebruik te kunnen maken is toestemming nodig. En
aanvraag is ingediend en het wachten is op een positief antwoord. Ook dan zal deze route
gedigitaliseerd worden.
Verder is door de werkgroep weer de jaarlijkse IVN Natuurfietstocht voor koningsdag uitgezet,
gedocumenteerd en voorzien van foto’s aangeboden aan het comité koningsdag soest.
Het thema was deze keer 'Het militaire verleden van Soest(erberg)'
Ook de uitgifte van het gemaakte boekje bij de molen werd door IVN-Eemland verzorgd.

Jaarverslag 2019 werkgroep Duurzaamheid
Coördinator: Göran Christiansson
Verslag: Wim Kok
De IVN werkgroep Duurzaamheid bestaat uit Göran Christiansson en Wim Kok met hulp van Els en
Harry. Ook hebben vele andere vrijwilligers meegeholpen met de groene projecten: leden van
IVN, vrijwilligers Veenweide, Trees for Peace e.a.
Het jaar 2019 was zeer productief, we hebben veel geplant, veel bezoekers gesproken en uitleg
gegeven over duurzame voedselproductie. Een overzicht:
Kinderboerderij de Veenweide
• De educatieve pluk- en proeftuin, de insectentuin en compostplaats waren al voltooid. Er zijn
wel extra fruitbomen en –struiken en 2 walnoten geplant in de buurt van de nieuwe moestuin.
Er staan nu meer dan 100 eetbare bomen en struiken. Over het looppad hebben we 2
wilgentunnels aangelegd.
• In febr/maart hebben we naar eigen ontwerp een educatieve moestuin aangelegd met 12
lange moestuinbakken en daarnaast extra bloemen en bessen. Ook koning Willem Alexander
heeft in maart op ‘NL doet’ actief meegeholpen met kruien van houtsnippers voor de paden.
Dat gaf veel publiciteit. Wim kwam in dagblad Trouw en samen met Harry op Radio 5.
• Het moestuin-beheer is gestart met een groepje vrijwilligers; Wim coördineert dit. De stichting
Balans is gestart met de educatie aan basisscholen.
• In het voorjaar hebben Harry en Wim voor de tweede keer de cursus moestuinieren voor
beginners gegeven (3x zaterdagmorgen). Er waren 19 deelnemers uit de regio.
• Göran heeft i.s.m. Wim diverse workshops gegeven: Tamme kastanjes bereiden, fruitbomen
planten, fruitbomen snoeien, fruitbomen enten, kleinfruit vermeerderen (bessen stekken
e.d.).
•
Boomgaard Clemenshof aan de Clemensstraat
• Er zijn 6 extra pawpaw bomen geplant en nieuwe bessen.
• In juni is de boomgaard opengesteld tijdens de open tuinen dag van Groei & Bloei.
• Afgelopen winter zijn 14 wilgen aan de slootkant geknot. Een deel van de takken is op de
Veenweide uitgeplant.
•
Biologische boerderij het Derde Erf aan de Birktstraat in Soest
• Bij de kippenuitloop zijn 30 laagstam fruitbomen geplant.
• Bij de Gemeente Soest is met onze hulp een plan ingediend voor meer (traditionele)
erfbeplanting: heggen, hoogstam fruit en een houtwal. Onlangs is de Gemeente akkoord
gegaan met 50% subsidie. De aanplant start in maart 2020.
• Zes (van de 21) jonge walnootbomen zijn op verzoek van de Gemeente herplant op een naast
liggend weiland dichter bij de boerderij.
•
Project ‘Groen aan de Buurt’ op de Noorder Eng
• Project i.s.m. buurtbewoners en Vrienden van de Eng. Aanplant van heggen fase 2 achter de
Witte Boerderij is door de Gemeente afgeblazen na 2 bezwaren en i.v.m. vigerend
bestemmingsplan (‘geen opgroeiende gewassen’). Zeer frustrerend.
• De eerder aangeplante meidoornhagen (fase 1) langs de maisakker onder de Lazarusberg zijn
voor het eerst gesnoeid. Ook is onkruid gewied. De heggen staan er prachtig bij.
• We hebben 3 walnotenbomen geplant met een klas van een basisschool en het Griftland
college.

•

Bloemenweides (Els): 1 weide is met hulp van de Gemeente opnieuw bewerkt en ingezaaid. Er
zijn bloemenzaden gewonnen voor uitzaai op de Eng of elders.

•
Voormalige kwekerij en boomgaard t.o. Paleis Soestdijk
• Dit terrein van bijna 2 hectare is 15 jaar verwaarloosd. In maart 2019 is (i.s.m. Mariekes
bloemen uit Baarn) een gebruikersovereenkomst getekend met ‘het Paleis’ voor 1 jaar. Eind
2019 is deze weer met een jaar verlengd.
• Veel achterstallig onderhoud: Rommel opgeruimd (kas, houten huisjes, terrein),
bramenopslag gesnoeid of uitgestoken; alle fruitbomen gesnoeid en bekalkt; composthoop
gestart; heestertuin opgeschoond en deels opnieuw beplant; lange hoge hulsthaag gesnoeid;
m.b.v. een aannemer een deel van het overwoekerde terrein opgeschoond en ingezaaid met
gras of bloemen.
• Nieuwe aanplant gerealiseerd (altijd diverse rassen): 60 zelf geënte laagstam appels, 20
laagstam appel/peer, tientallen blauwe bessen, honingbessen en ander klein fruit. Tientallen
nieuwe hoogstam fruitbomen geplant: appel, peer, pruim, abrikoos, perzik, pawpaw,
kweepeer, nashipeer; ook mispel etc.
• Notenboomgaard aangelegd als voorbeeldtuin: hazelaars, amandelen, walnoten, hickory’s (in
totaal 15x).
• Vier open dagen georganiseerd. Veel bezoekers ontvangen, in totaal tussen 600 en 1000
mensen. Ook workshops/meewerkdagen fruitbomen planten en fruitbomen snoeien
gehouden.
We merken dat er veel belangstelling is voor duurzaam eetbaar groen, voor het telen van voedsel
in samenwerking met de natuur en dus voor biologische land- en tuinbouw, agroforestery en
voedselbossen. Mensen willen ook in hun eigen tuin voedsel en natuur creëren of meehelpen
elders. Dit belooft veel voor 2020. We hopen weer veel te planten en te oogsten en veel mensen
te bereiken.

