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Van het bestuur
Zoals iedereen weet hebben we als afdeling er 25 jaar opzitten. Een flinke
prestatie, die door veel mensen met veel plezier en inzet samen is geleverd.
Op het jubileum lieten de verschillende werkgroepen zien wat een leuke
activiteiten er allemaal mogelijk zijn. Iedereen had met veel aandacht iets moois
voorbereid. Daar kunnen we met zijn allen best trots op zijn. Ook het etentje na
afloop vonden we als bestuur erg gezellig zoals je op de foto kunt zien.
Nu we weer een beetje uitgerust zijn, gaan we de basis leggen voor de volgende
25 jaar. Daar hebben we weer extra nieuwe actieve vrijwilligers voor nodig.
Er komt dan ook weer een natuurgidsen cursus (geef je op, als je dat nog niet
gedaan hebt). Verder lijkt er nu echt een IVN tiny forest in Nieuwegein te komen.
Ook die moet net als de al bestaande vlinderidylle bij het MEC deels onderhouden worden door onze vrijwilligers. Het zijn leuke en gezellige activiteiten,
dus meldt je vooral aan als je er één voorbij ziet komen die je aanspreekt.
Fons, Martijn en Martin
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Natuurgidsen opleiding
Onze afdeling bestaat uit vrijwilligers die excursies en
informatie over natuur en duurzaamheid aanbieden aan
bewoners van Nieuwegein en IJsselstein en omstreken.
Komend jaar wordt weer een cursus gegeven waarbij je
kunt leren hoe je een goede natuurgids wordt en hoe je
allerlei activiteiten kunt organiseren. Je leert veel over de
natuur en er is veel aandacht voor de vaardigheden die
nodig zijn om die kennis en ervaringen aan anderen over
te brengen. Het is natuurlijk extra handig als je al veel kunt
of weet, maar voor het doen van de cursus is dit zeker geen
vereiste.
Op de informatie avond op 19 november om 20.00 uur in
het MEC in Nieuwegein wordt uitgebreid verteld wat deze
cursus inhoudt en kun je vragen stellen.
Voor meer informatie kun je ook vast kijken op de site
https://www.ivn.nl/afdeling/nieuwegein-ijsselstein-eo/
activiteiten/natuurgidsenopleiding , neem contact op
met Martin van Genderen 06-28977859 of mail naar
ivn.nieuwegein.ijsselstein@gmail.com.

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.
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.

Foto: Loes Truijens | De Doorslag

Nu ook een fietsroute toegevoegd op onze IVN Route App
Auteur: Loes Truijens

Hollandse IJssel
Wellicht kennen jullie de IVN folder Hollandse IJssel.
Daarin stond een fietsroute met bij behorende wandelroute. Het fietsgedeelte van de folder staat nu op de app.
Het wandelgedeelte volgt later.
Het is een fietstocht van 13,5 km door Nieuwegein en
IJsselstein. Je komt de Hollandse IJssel in allerlei gedaantes
tegen; de oorsprong (die is afgedamd bij de Lek),
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de Kromme IJssel en de bevaarbare Hollandse IJssel.
Ook fiets je over de voormalige winter- en zomerdijk.
Onderweg kom je informatiepunten met tekst en foto’s
over allerlei planten, struiken en vogels tegen.
Nieuwsgierig geworden? Download dan nu de app: IVN routes.
Of zoek de nieuwe route op je app: Hollandse IJssel.
Veel fietsplezier!
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Bossenwaard
Auteur: Irma van der Velde

Maandag 15 juli zijn we weer onder leiding van Frans Kok
naar de Lekboulevard getogen voor een fijne avond in de
Bossenwaard. Ditmaal had ik mijn moeder en zoon meegenomen. In totaal waren we denk ik met zo’n vijftien personen. Voor mijn moeder die langzaam ter been is, is dit een
mooie manier om rustig van de natuur te kunnen genieten.
We kregen een handige inventarisatie-uitdraai van waargenomen planten uitgereikt met het verzoek te noteren
wat we zoal tegen kwamen. Nou, dat kon ik niet bijhouden
want het was zo leuk om te genieten van al die bloemenpracht alleen al! Vorig jaar bij de excursie in augustus zag
het er totaal anders uit. Nu overheerste de schitterende
paarse gloed van de kattenstaarten (die vol hommels zaten
maar daar mochten we niet op letten) en ook de munt had
veel beter zijn best gedaan. Wat ik verschrikkelijk interessant vond was de attendering op de wilde peen. Het is
fascinerend dat onder de grond gewoon eetbare wortels
groeien. Daar ben je je als leek totaal niet van bewust. Ik
zie gewoon een zee van schermbloemigen maar dat er nog

zulke verrassingen als pastinaken aan groeien, dat had
ik niet verwacht. Mijn moeder werd ook enthousiast van
al die soorten distels en we hebben een klein (gekregen)
tasje vol zaadjes voor haar verzameld zodat ze in haar tuin
verder kan experimenteren. Als ik goed heb geluisterd,
hebben we in ieder geval de volgende soorten waargenomen: fijnstraal, stekelnoot, ereprijs, engelwortel, kaardebol, kruisdistel, hertsmunt, engelse allard, vlooienkruid,
hondsdraf, pitrus, wilde peen, akkerdistel, kamille,
honingklaver, pastinaak, wolfspoot, secum accere.
En de rest van mijn handschrift kan ik zelf helaas niet
meer ontcijferen.
Zo’n avondje met enthousiastelingen aan de Lek met mooi
weer en koffie met koekjes is toch wel hartverwarmend
hoor. De sfeer zat er goed in en wij hebben echt genoten.
Het is heel fijn om details te horen van experts over de
planten. Bedankt ook voor het lenen van het loepje en de
pen.

Foto’s: Irma van der Veld
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Foto’s: Mary van der Plank

Ledenuitje
auteur: Mary van der Plank

Op 22 juni gaan we met 27 leden naar de Londotuin in
Leersum. Daar worden we gezellig ontvangen met koffie,
thee en lekkers. Tussendoor wordt de ontstaansgeschiedenis van de tuin verteld. Daarna wordt de groep in tweeën
gedeeld en krijgen we een excursie door de prachtige tuin.
We zien een enorme bloemrijke vegetatie met diverse
soorten orchideeën, zonnedauw en muurplanten. Veel
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libellen schieten door de lucht op deze zonnige dag.
Na de Londotuin rijden we naar Het Berghuis bij de
Amerongseberg waar we genieten van een drankje en een
heerlijk tapasbuffet. Gerrit en Frans dank voor dit schitterende ledenuitje!
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Vogelexcursie naar Jantjesplaat in
Nationaalpark de Biesbosch
auteur: Ron van der Pal

foto: Ruud Luttmer | koereigers

Op zaterdag 31 augustus vertrokken we me z’n tienen om
9.00 uur vanuit Nieuwegein naar de Biesbosch. Ruud had
ons van te voren al enthousiast gemaakt door een overzicht
te geven van de soorten die er onlangs in dit geweldige natuurgebied aangetroffen waren, bij mij waren de verwachtingen in ieder geval hoog gespannen. Nationaalpark de
Biesbosch is een van de weinige zoetwatergebieden waar
de invloed van de getijen nog goed zichtbaar is, het bestaat
uit een aantal riviereilanden en slikplaten die liggen tussen
de rivieren Boven Merwede en Amer.
Ons startpunt was op de parkeerplaats aan de Deeneplaatweg vlak bij de Spieringsluis ,waar we in een behaaglijk
zonnetje aan onze wandeling begonnen. Na het verlaten
van de parkeerplaats werd onze aandacht direct getrokken
door een groot aantal boerenzwaluwen die hun vliegkunsten vertoonden, hun prachtige rode keeltjes waren heel
duidelijk zichtbaar. Even verder zagen we een grote zwarte
vogel die in één van de dode bomen zat, de afstand was
behoorlijk en er werd driftig in de vogelgidsen gezocht of
het hier nu een zwarte kraai of een raaf betrof. Het beest
hield zijn kop vooral niet naar ons toe zodat we niet veel
van de snavel konden waarnemen, in eerste instantie werd
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er besloten dat het een raaf was, maar uiteindelijk bleef
er een zwarte kraai over. Terwijl we verder liepen kwam
er een wolk spreeuwen over, we konden niet anders dan
vol verwondering blijven staan om naar de opeenvolging
van de fantastische figuren te kijken. Na de spreeuwen
show werden we verrast door een grote zilverreiger die op
een boomtak boven het water neergestreken was. Het was
voor iedereen duidelijk dat dit een grote zilverreiger was
vanwege de gele snavel en de zwarte voeten die nu mooi
zichtbaar waren. Het werd helemaal mooi toen er even
later een kleine zilverreiger op een andere tak kwam zitten.
Daar waren de zwarte snavel en de gele voeten heel mooi
zichtbaar, we hadden het niet beter kunnen treffen. Als
bonus kwam er nog een fuut met een groepje krakeenden
onderdoor zwemmen. Verder troffen we wilde eenden in
eclips kleed aan, de mannetjes lijken na het broedseizoen
op de vrouwtjes en zijn dan vooral te onderscheiden aan de
gele snavel. We liepen verder over het pad, lieten ons niet
te veel afleiden door de bloeiende watermunt en moerasvergeetmeniet. Bij het veelvuldig voorkomende Springbalsemien konden we diverse insecten bewonderen en Ellen
gaf een zeer duidelijke demonstratie hoe deze plant aan
zijn naam komt: het zaad springt echt ver weg! Ondertus-
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sen genoten de meesten van ons van een lunchpakket, de
slimmerik die zijn pakket thuis had laten liggen (één x
raden wie dat was) werd gelukkig door de anderen bijgevoerd. Terwijl we even rustig zaten te knabbelen kwam er
een fietser langs die aan onze telescopen zag dat wij wel
interesse hadden in een bijzondere gast. Hij vertelde dat
even verderop koereigers zaten. Inderdaad en ze deden
hun naam eer aan, ze liepen rustig tussen de koeien rond
en lieten zich kalm fotograferen. De laatste jaren wordt
de koereiger met zijn okergele kruin en borstveren steeds
vaker in Nederland gezien, hij is niet gebonden aan moeras
want hij eet geen vis maar insecten.
Op de terugweg naar de parkeerplaats troffen we diverse
beversporen aan, de karakteristieke knaagsporen en
de gevelde bomen langs de rand van het pad waren het
duidelijke bewijs van de aanwezigheid van bevers in dit
gebied. Op het laatste stukje van de wandeling bleef ik met
Loes en Gert even staan kijken naar een steltlopertje in
de verte, natuurlijk was het voor ons net iets te ver om te
bepalen met welke soort we hier precies te maken hadden,
maar het zou zomaar een krombekstrandloper geweest
kunnen zijn. Gelukkig duurde de discussie over het steltlopertje wat lang want anders hadden we de show, want
dat was het, van de visarend gemist! In eerste instantie
vloog hij of zij met krachtige vleugelslagen in een wijde
boog om ons heen, de zwarte streep achter het oog heel
duidelijk zichtbaar, de lange vleugels werden gehoekt en

met vooruitgestoken poten dook hij op zijn prooi af. Voor
de visarend was het geen feest want hij sloeg mis, maar
voor ons was het een fantastisch spektakel. Dat was echter
nog niet alles, alsof íe dacht dat we ‘m nog niet herkend
hadden, ging hij pontificaal boven in een dode boom zitten
zodat we er uitstekend zicht op hadden. We hadden wel een
beetje medelijden met onze doorgelopen excursiegenoten
maar nadat we over ons “toetje” hadden verteld besloten
we gezamenlijk dat we allemaal dik hadden genoten!

Foto: Ruud Luttmer | grote zilverreiger
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Foto: Ruud Luttmer | Fuut

Foto: Gert mastenbroek | overvliegende visarend

Foto: Ruud Luttmer | Bont zandoogje

Foto: Ruud Luttmer | grote zilverreiger met zwarte voeten
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verslag jubileumdag
8 september

Foto’s: Mary van der Plank

Ontvangstkraam
Tijdens ons gezellige jubileum op zondag 8 september
stonden wij beiden met Gerrit helemaal vooraan bij de
entree van het terrein met onze kraam. Een van onze taken was om stempelkaarten uit te delen voor de stempels
die de kinderen konden verdienen voor een activiteit .
Met 5 stempels verdienden zij een prijsje! Dus wij trokken direct de aandacht van ouders met kinderen: komt u
hier de kaarten halen!!
Voor de kinderen hadden wij een binoculair opgesteld in de
kraam waaronder ze diertjes konden bekijken. Altijd een
succes. Spinnetjes bv worden echte monsters, zie de kinderen griezelen en verbazen. En ook voor sommige ouders
is het een openbaring. We hoefden ons geen moment te
vervelen!
Ton en Carin
met 5 stempels verdient ze een prijsje

Ervaring opdoen als insect

een mier is vele malen sterker dan wij

hoe loop je met veel lastige poten?
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hoe ver kunnen sommige insecten wel niet springen!
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IVN Jeugdwerkgroep ‘De Bijenkorf’
Op de Jubileumdag hadden wij van de IVN Jeugdwerkgroep ‘De Bijenkorf’ een activiteit over waterdiertjes.
Mies en ik hadden van tevoren een show-aquarium ingericht met waterdiertjes die we in de sloot naast de schuur
op het MEC-terrein hadden geschept. De kinderen die we
aan onze kraam kregen konden deze dan bekijken en als
ze er 3 wisten te herkennen of direct of met ondersteuning
van klaarliggende zoekkaarten dan kregen ze een stempel
op hun stempelkaart.
Kinderen hebben een rijke fantasie, zo hoorden wij meerdere keren dat ze garnalen en zeeslakken zagen. Er voltrok
zich aan het eind van de dag ook nog een dramatische gebeurtenis in de bak. Een groene kikker had honger gekregen en deed zich tegoed aan een stekelbaarsje waar hij zich
bijna in verslikte. De hele dag werd het stekelbaarsje als

een van de smaakmakers gezien, ook door de kikker dus.
Het was niet al te druk, maar de kinderen die kwamen
waren allemaal geïnteresseerd in de beestjes net zoals hun
ouders overigens.
De kraam naast ons stond Alie met haar knutselkraam,
waar ook een stempel te verdienen was. Aan deze kraam
konden de kinderen een bootje maken van natuurlijke materialen of een ketting met een amulet.
Tegenover onze kramen was een kraam van de zoogdieren
werkgroep, waar de kinderen de juiste naam moesten zoeken bij een aantal schedeltjes van o.a. een vos, een rat, een
eekhoorn of een mol wat de meesten goed af ging. Al met al
een leuke middag
Ben van Straaten

show-aquarium ingericht met waterdiertjes

Griezelen door de binoculair

De knutselkraam
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Foto: Harm van Barneveld
Prinses Minima de duurzaamheidskoningin flaneert overal langs

Foto: Harm van Barneveld

KNIJ
Vanuit KNIJ (Klimaat neutraal IJsselstein) waren er diverse
kramen en activiteiten; een prachtige natuurverwonder
kraam met bomen- en houtmaterialen, een sedumdakplaat om het sedumdakproject tastbaar te maken. Er werd
verteld over het kerstbomenlogeerproject.
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Bij dit BroodNodigspel werden 3x2 ballen gegooid, daarvan
moesten er 4 in een van de zakken komen om een broodzak
te winnen. (Met die broodzak ga je naar de winkel en dat
scheelt weer plastic.)
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De ‘elektrische fiets’
Dit was een leuk succes! Dit is een hometrainer waarop elektrische apparaten
aangesloten kunnen worden en door te fietsen aan kunnen gaan.
Voor de kleine kinderen was de lamp prima te doen. Leuk als je trapt en er gaat
een lampje branden. Ook de föhn was favoriet bij de kinderen. Er werd enthousiast getrapt om het kapsel van moeder of zichzelf op te pimpen. De mixer ging
ook nog wel. Lekker doortrappen was voldoende om appeltaartdeeg te kunnen
kneden en als toetje de slagroom ging ook nog wel lukken als een vriendin later
verder ging fietsen. Maar die waterkoker… die viel tegen. Het trappen ging erg
moeizaam. En er gebeurde niet zoveel. Eerst dachten we dat hij het niet deed.
Maar er bleek toch wel iets van warmte geproduceerd te worden. Dat triggerde
de fanatiekelingen in ons team en de uitdaging ontstond om al fietsend een
kopje thee te zetten. En dat ging niet makkelijk, een fanatieke topsporter wisselde als in een estafette de volgende fanatiekeling af en na 5 sportieve fietsende
mannen was het water wel wat warmer, maar een theezakje was nog lang niet
aan de orde. Twee jongedames kwamen ook de serie apparaten fietsend uitproberen. Ook zij waren na het succes van de lamp, mixer en föhn teleurgesteld
hoeveel moeite de waterkoker kostte. Ze zeiden ‘Nu ben ik me wel meer bewust
hoeveel energie het kost om thuis de waterkoker te gebruiken’.
En dat is in alle gezelligheid die deze dag gebracht heeft ook weer een mooi
inzicht.
Ivon Vrolijk

Natuurkoffer
Vele mensen vonden de kraam van de Natuurkoffer (herfst)
er prachtig uitzien. We hadden veel materiaal uit de natuur
gehaald en de kraam was versierd met takken met hopbellen en rozenbottels. We lieten de mensen zien, dat we bij de
ouderen vooral de zintuigen aanspreken.
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Voor het “proeven” hadden we druiven, die bij kinderen
gretig aftrek vonden. Muntblaadjes waren lekker om te
“ruiken”.Kinderen vonden het leuk om de rebus te maken,
die over de natuur en de seizoenen ging.
Ellen
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Actie Hart voor de Natuur - Bollen voor Bijen
Van de 450 zakjes boerenkrokusbollen die we in voorraad hadden
(gesponsord door Provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en de familie
Kerstens) werden 140 zakjes door bezoekers meegenomen om ergens in het
openbaar groen te planten.
Op de jubileummarkt van Volkstuinvereniging Ons Belang op 14 september
hebben we ook nog eens zo’n 100 mensen enthousiast kunnen maken om
krokusharten te planten in hun eigen wijk. Ook was er belangstelling voor de
zaden van nectarplanten. De resterende bollen vragen nog om een vervolgactie:
In het weekend van 19 en 20 oktober hebben we ook weer krokusharten geplant.
Cecile Kuipers

Links staat de wethouder
Marieke Schouten, die het jubileum
opende; rechts ernaast de dochter en
kleinzonen van Adrie Kerstens,
die de donatie voor de bollen deed;
daarnaast de oprichters van onze
IVN afdeling: Mary van der Plank en
Carin Laarman en helemaal rechts
Cecile Kuipers, de initiatiefnemer van
deze bollenactie.

Wethouder Marieke Schouten en
de dochter en kleinszoons van oud
IVN-lid Adrie Kerstens planten bollen in het krokushart.
Komend voorjaar staat dit naar
verwachting prachtig te bloeien
voor de bijen. Helaas moest Karin
op het jubileumfeest verstek laten
gaan vanwege een ongelukje de dag
tevoren bij het uitgraven van het
hart. We hebben je gemist, Karin!
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een van de winnaars van de tekenwedstrijd, Thera Medema (2e van links), in actie

Tekenwedstrijd
Bij de kraam van het Zeggeblad hebben 29 kinderen een
tekening gemaakt. Daarvoor kregen ze een stempel en de
mooiste publiceren we in dit zeggeblad. Er waren er veel
erg mooi, dus het was moeilijk kiezen. Tenslotte kozen we
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twee “besten” uit. Die van Thera Medema, je ziet haar hier
op de foto met haar tekening bezig en die van Cato Heuvelman, daar is helaas geen foto van.
Beiden gefeliciteerd!
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Zoogdierenwerkgroep
Bij de kraam van de zoogdierenwerkgroep kunnen kinderen braakballen van uilen uitpluizen

Vogelwerkgroep
Vele jonge kinderen kwamen langs de kraam van de
“Vogelwerkgroep”. Zij keken vol enthousiasme door de
opgestelde telescoop. In de verte waren 3 foto’s van vogels te zien. Door deze m.b.v.. een zoekkaart op naam te
brengen (huismus, pimpelmees, roodborstje) kregen zij
een stempel op hun stempelkaart. Één meisje herkende
ze direct.Ook werden er 6 vogelhuisjes in elkaar gezet en
geschilderd. Deze werden opgehangen bij bomen rondom
het MEC.
Ruud
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‘Wat is dit?’

Antwoord op de vraag ‘Wat is dit?’ van Het Zeggeblad Juni 2019
Auteur: Mary van der plank

Op de vraag van Nel Hulsebosch zijn
geen antwoorden binnengekomen.
Daarom is de redactie aan het werk
gegaan. Op dit vogelhuisje zit de
zwam ‘zilveren boomkussen’.
De zilveren boomkussen (Reticularia
lycoperdon) wordt ook wel boompuist genoemd. Het is geen paddenstoel met hoed en steel maar een
slijmschimmel dat groeit op rottend
hout. Zowel de amoeben als het plasmodium kruipen
rond over het substraat en voeden
zich met gisten, sporen, schimmels
en bacteriën. Je ziet hier het plasmodium van het zilveren buiskussen;
een witte, slijmerige, korrelachtige
massa. Het zilveren boomkussen komt over vrijwel de
gehele wereld voor.
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van slijmzwammen
(zoals ook het bekende ‘heksenboter’) eens op internet.
foto: Nel Hulsebosch-Bood

Nieuwe ‘Wat is dit?’
Op 26 oktober is de vogelwerkgroep op excursie in de
Waterleidingduinen bij Vogelenzang.
We vinden daar deze mooie oranje gekleurde
“paddenstoel”. Wie weet wat dit is?

foto: ruud luttmer
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Paddenstoelentocht 2019

foto’s: Mary van der plank: | voelen aan de witte bultzwam

AUTEUR: Bram Lossie

De herfst is inmiddels weer aangebroken. Dit betekent een
omslag in het weer, blaadjes die van de bomen vallen en
natuurlijk...paddenstoelen! Voor liefhebbers en geïnteresseerden organiseert het Instituut voor Natuureducatie een
jaarlijkse paddenstoelentocht, die dit jaar plaatsvond op
Landgoed Oostbroek in De Bilt.
Het weer zat mee, de opkomst was ruim, nu alleen de
paddenstoelen nog. Gelukkig waren die er in overvloed.
De groep werd in tweeën gesplitst en vergrootglazen en
spiegeltjes om onder de paddenstoelen te kunnen
kijken werden uitgedeeld. Onder leiding van enthousiaste
IVN-gidsen werd al binnen enkele minuten een merkwaardig exemplaar gespot. “Het lijkt wel op kraakbeen”,
zei iemand direct nadat hij aangemoedigd was om eraan
te voelen. Aan de instemmende geluiden van anderen te
horen kon iedereen zich wel vinden in die omschrijving.
Niet snel daarna vonden we uit dat de vreemde schimmel die we zojuist hadden staan bewonderen een “witte
kluifzwam” betrof. Iedereen snapte direct waar deze naam
vandaan kwam. De gidsen vertelden vol enthousiasme
en passie over alle verschillende paddenstoelen die we
tegenkwamen. Dit deden ze met zoveel jeugdigheid dat ze
niet onderdeden voor de enkele kinderen die ook meeliepen met de tocht. Ze vlogen van hot naar her om ons
weer op nieuwe, unieke soorten te wijzen. Geboeid stond
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iedereen steeds te luisteren. Paddenstoelen in alle vormen,
maten en kleuren kwamen voorbij. De ene leek wel “op
een gevulde koek” terwijl de andere wel wat weghad van
“een hoopje visseneitjes”. Met meer dan 5000 soorten in
Nederland is het een onmogelijke taak om alle namen te
onthouden. Echter, er is één paddenstoel wiens naam niemand meer zal vergeten, namelijk de inktzwam. Langs de
lange, slijmerige draden die aan de hoed van deze paddenstoelen hingen, droop namelijk een pikzwart goedje dat als

biefstukzwam
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twee druppels leek op, je raadt het al, inkt! Vroeger schijnt
men dit natuurproduct daadwerkelijk gebruikt te hebben
om mee te schrijven. Ook de biefstukzwam, die trouwens
echt gegeten kan worden, zal bij mening deelnemer van de
tocht voor altijd in het geheugen gegrift staan. De pad-

denstoelentocht 2019 was een enorm succes, mede dankzij
het enthousiasme van de gidsen, de leergierigheid van de
deelnemers en natuurlijk de overvloed aan schitterende
paddenstoelen. Een echte aanrader voor jong en oud.

kijken onder de hoed

kijken met het spiegeltje

heksenscherm
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(Vlinder)Idylle

Het gaat slecht met bijen en vlinders!
Auteur: Luc de Bruijn
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Op initiatief van de Vlinderstichting en de Nederlandse
Bijenhoudersvereninging en met steun van de Nationale
Postcodeloterij zijn er de afgelopen jaren op veel plekken
in Nederland en ook op twee plekken in Nieuwegein idylles
aangelegd, plekken met bloemen voor vlinders, bijen en
mensen.
Met de aanleg van idylles wordt er geprobeerd te compenseren voor het grote verlies aan wilde kruiden en bloemen,
waar allerlei insecten voor hun voortbestaan afhankelijk
van zijn. Nederland wordt steeds eenvormiger groen,
en het is dus niet verwonderlijk dat het slecht gaat met
de bijen en vlinders. Van de 331 bijensoorten die ooit in
Nederland voorkwamen, staat meer dan de helft op de lijst
van bedreigde soorten en zijn er al 46 verdwenen. Bij de
vlinders in het niet veel beter: van de ooit 77 soorten dagvlinders in Nederland zijn slechts 29 soorten niet bedreigd.
Behalve dat bijen en vlinders veel mensen blij maken,
vervullen deze insecten een belangrijke rol in de natuur.
Wilde bloemen en allerlei bloesems van geteelde gewassen
worden door deze insecten bestoven en zij leveren daarmee
een belangrijke bijdrage aan onze voedselvoorziening.
Wat kun je zelf doen
Toch is het niet nodig om bij de pakken neer te zitten; het
ligt in ieders vermogen om er (op kleine schaal weliswaar)
iets aan te doen. Alle insecten hebben voor hun voortbestaan voedsel nodig en een plek om zich voort te planten.
Veel mensen plaatsen al een insectenhotel in hun tuin en
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leveren zo voor bijen een uitstekende nestgelegenheid om
zich voort te planten. Door rekening te houden met welke
plantensoorten je in de tuin of op het balkon laat groeien
kan je ook in de voedselvoorziening van vlinders en bijen
voorzien.
Gemeentes zijn recent vaker geneigd om door een ander
maaibeleid meer bloemrijke kruiden in de bermen van
wegen te laten staan en ook de idylles dragen als speciaal
ingerichte gebieden voor vlinders en bijen bij in het voortbestaan van deze insecten.
Wat doen wij?
In het Natuurkwartier in park Oudegein is in oktober 2015
een idylle ingericht. In hetzelfde jaar is er ook een groep
vrijwilligers samengesteld die op zich heeft genomen de
vlinders te tellen en de idylle mee te helpen onderhouden.
Eerst werd de toplaag van de bodem verwijderd. Daarna is
er een mengsel van 20 verschillende wilde kruidenzaden
gezaaid die belangrijke voedselplanten zijn voor vlinders
en bijen. Zo werden zaden gebruikt van duizendblad,
gewoon barbarakruid, knoopkruid, klein streepzaad,
gewone margriet, gewone brunel, kleine ratelaar, avondkoekoeksbloem, boerenwormkruid en vogelwikke.
Al direct in het eerste jaar bleek er een mooie bloemrijke
plek te zijn ontstaan die grote aantrekkingskracht uitoefende op allerlei insecten en ook op mensen. Er bloeiden
uitbundig éénjarige planten zoals kamille, korenbloem,
klaproos en bolderik. De twee- en meerjarigen in het
zaadmengsel waren her en der al als rozetten te zien. In de
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Doordat de bodem ter plekke erg voedselrijk is, is er echter
wel een probleem om deze toestand te handhaven. Grassen, zuring, brandnetels en distels kunnen op voedselrijke bodems snel groeien en hebben dan de neiging om
de ander planten te overwoekeren. De afgelopen twee jaar
hebben vrijwilligers zoveel mogelijk zuringplanten uitgestoken. Ook is er voor gekozen om regelmatig delen van de
idylle te maaien en het maaisel af te voeren. De gemeente
zorgt voor het maaien en de vrijwilligers verzamelen het
maaisel, zodat het afgevoerd kan worden. Daarmee worden
ook de voedingsstoffen afgevoerd en zal de bodem na ve-
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smalle strook langs het pad werden struikjes meidoorn,
hondsroos, vuilboom en dergelijke geplant om op termijn
een warme, luwe zone te maken die interessant is voor
vlinders en vogels. Voor de vroege bloei werden ook wat
bolletjes gepoot.
Er is een paadje aangelegd, zodat mensen zonder de dieren
te verstoren overal een kijkje kunnen nemen. Dat paadje
geeft ook de vlindertellers onder de vrijwilligers een mogelijkheid om op een systematische manier de vlinders te
tellen. De Vlinderstichting heeft een handleiding geschreven voor deze tellingen en op alle idylles in het land wordt
er op dezelfde manier geteld. Daardoor is het mogelijk
om met elkaar de ontwikkelingen in de vlinderstand bij
te houden. In de loop van de afgelopen jaren werden er al
meer dan 15 vlindersoorten vastgesteld, waaronder icarusblauwtje, landkaartje, groot, klein en klein geaderd witje,
bont zandoogje, atalanta en distelvlinder.

loop van tijd wat armer worden, waardoor ook de wat kleiner blijvende kruiden een kans krijgen tot bloei te komen.
Door bochtige stroken weg te maaien (“sinusmaaien”
genaamd) ontstaat er ook variatie in de begroeiing, zodat
er voor elk van de insectensoorten plekjes te vinden zijn.
Brandnetels en distels willen we overigens niet helemaal
kwijt want zij zijn belangrijke planten voor rupsen en volwassen vlinders.
Mocht je de mogelijkheid hebben om ook af en toe wat te
doen in de Idylle, de vrijwilligersgroep verwelkomt graag
nieuwe leden.
Contact Meta van de Veen, m.vandeveen@casema.nl

[advertentie]

19

Foto’s Voor- en achterpagina: Metta van zanten | vliegenzwammen

Indien onbestelbaar retour: A. Baselmans, Braamgaarde 15, 3436 GL Nieuwegein

