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Kopij voor het volgende nummer
graag, onder voorbehoud van
corona, voor 21 september 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.

Van het bestuur
Het is een vreemde tijd, ook voor het bestuur. Normaal gezien was nu het oude
jaar officieel afgerond op de ALV en waren we aan het nieuwe jaar begonnen.
De ALV was echter net als bij alle verenigingen nu echt onmogelijk en zal zodra
het weer kan later in het jaar gehouden worden. Normaal zou dit echt een
probleem zijn, maar op het moment merken we hoe veel van wat je belangrijk
vind, toch ook maar betrekkelijk is.
Ons “clubhuis” het MEC en zelfs het hele Natuurkwartier is gesloten, publieken werkgroep excursies zijn onmogelijk, kortom er kan heel veel niet.
Ondanks dat het leven op het moment dus flink beperkt is zitten we als bestuur
niet stil. Zoals je op de foto kan zien, is vergaderen niet het enige wat we doen.
We doen we ook wel eens iets echts, zoals boompjes water geven in ons eerste
Tiny forest. Ook hebben we een fietstochtje gemaakt om met eigen ogen de
natuurwaarden van polder Rijnenburg te bekijken, en dat was met over elkaar
heen buitelende grutto’s nog heel wat.

foto: martin van genderen | Fons bij tiny forest
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Vergaderen doen we
natuurlijk nog wel, maar we doen
dat tegenwoordig onderling en
ook met de regio digitaal, en dat
blijkt heel efficiënt.Een hoofdthema van IVN is al jaren “natuur
in de buurt” en dat blijkt nu wel
extra belangrijk. Ik ben blij dat we
een mooie natuurlijke tuin hebben
waarin veel te zien is. Dat maakt
thuis werken toch een stuk aantrekkelijker.Maar ook als je geen
tuin hebt: Nieuwegein is gelukkig
een heel groene gemeente, waar je
met een kleine wandeling al veel
mooie natuur kan zien. Laat in
ieder geval het mooie voorjaar
niet onopgemerkt aan je voorbij
gaan.
Martin van Genderen

Dank jullie wel voor alle kopij
Wij, als redactie, vroegen jullie een stukje voor het blad te schrijven over jullie
natuurbelevenissen in coronatijd. Dankzij de vele reacties hebben we dit
“coronanummer” kunnen maken. We hopen dat jullie gezond blijven en door
kunnen gaan met het genieten van de natuur ondanks de beperkingen.
Groet, Mary, Mieke en Loes
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Natuurgidsenopleiding met perikelen
Na een half jaar van voorbereiding begon de nieuwe
natuurgidsenopleiding in januari van dit jaar. We doen
het samen met de afdeling Vecht en Plassen en hebben er
allemaal zin in. We: dat ben ikzelf in het cursusteam en
Carin Laarman, Cecile Kuipers, Ron van der Pal en Frans
van Oorsouw als mentor.
De eerste avond begon direct al spannend toen Ineke van
de cursusleiding haar auto bij het MEC half de sloot inreed.
Ze liet onverschrokken zien hoe een echte gids dat oplost:
je belt het takelbedrijf en houdt gewoon, of er niets aan de
hand is, je praatje. Gelukkig liepen de lessen in de weken
hierna zonder problemen en hebben we een paar leuke lessen en erg geslaagde excursies gehad. Onze mentoren vanuit Nieuwegein lieten zich ook als gids van hun beste kant
zien. Op het moment dat we de laatste voorbereidingen
troffen voor een weekend bij Lage Vuursche, sloeg jammer
genoeg de corona toe. Tot het laatst toe hebben we geprobeerd, bijna tegen beter weten in, de optie open te houden
om het toch door te laten gaan.
Maar zodra het echt verboden werd en bovendien het
NIVON huis waar we naar toe zouden gaan de deuren sloot,
was het voorbij. Snel werd ook al duidelijk dat van gewoon
les geven geen sprake meer kon zijn. We besloten dan ook
om alles te stoppen en eventueel in september verder te
gaan. Maar die rust werd ons niet gegeven. De deelnemers
wilden graag door, en ook bij de cursusleiding bleef het
kriebelen. Wat kan er nog wel, wat kan even wachten en
later nog ingehaald? We besloten dat in ieder geval de 4
seizoenen projecten (een jaar lang een onderzoeksgebiedje
volgen), door moesten gaan. Dat bleek goed te werken, de
deelnemers pakten het direct fanatiek op.
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En zoals half Nederland zijn we nu aan de Zoom voor de
theorie lessen. Gidsvaardigheden kunnen we nu uiteraard
niet echt oefenen, dus die moeten later nog. Ook de diverse
excursies om natuurkennis op te doen zijn uitgesteld.
Nu maar hopen dat er na de zomer weer van alles mag,
we zijn het rooster al weer aan het vullen zodat alles
weer past. Mocht het dan nog steeds niet kunnen door
de corona, of door weer iets anders, dan passen we ons
gewoon aan, want als er iets is wat we nu allemaal leren
is het wel aanpassen.
Martin van Genderen

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.
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Een rondje over de golfbaan
van de Nieuwegeinse Golfclub NGC - Heemsteedseweg 32 a - Houten
Auteur: Karin Lenten, lid van de insectenwerkgroep

Enkele leden van onze IVN afdeling lopen al sinds 2009 over de golfbaan onder begeleiding van golfclubleden die van
de natuur houden en het golfspel en de golfbaan kennen. Een golfbal tegen je hoofd is geen prettige ervaring en dat
moet voorkomen worden. Ook het hinderen van de spelers moet voorkomen worden, want tijdens onze libellentelronde gaat het spel gewoon door.

foto’s: karin lenten | paardenbijter eileggend

Deze inventarisatie is voor de golfbaan verplicht om hun
status van groene golfbaan te behouden. Sinds 2010 is de
Nieuwegeinse Golfclub GEO gecertificeerd. GEO staat voor
Golf Environment Organisation. Het beheer van de baan
en de natuur rondom voldoet aan deze eisen en daar is de
vereniging heel blij mee!
Wat doen we daar?
Wij inventariseren de libellen. Tweemaal per seizoen (tussen mei en sept) lopen we een vast rondje langs de wateren
van de golfbaan. Voorheen liepen we viermaal per seizoen,
best intensief. De golfbaan is een gunstige omgeving voor
libellen. Libellen hebben water nodig om zich voort te
planten, daar zie je ze dan ook in de buurt. De larven leven
enkele jaren in het water en eten waterdiertjes. De volwassen libellen die maar enkele weken leven, eten insecten die
ze in de vlucht vangen. Daarom zie je libellen vaak in de
lucht heen en weer vliegen. De taak van een volwassen libel
is voortplanten.
Aan de inventarisatie doen enkele leden van de insectenwerkgroep mee en een libellenkenster die geen lid is van de
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...op de golfbaan

insectenwerkgroep. We lopen meestal met 2 tot 4 IVNmensen het rondje, we starten meestal om 13.30 uur en
eindigen rond 16.00 uur. Na afloop van de ronde gaan we
op het terras een drankje nuttigen, bij slechter weer kunnen we terecht in het gezellige clubhuis.
Hier volgt een opsomming van welke libellen/juffers
we hebben gezien.
Libellen: Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel,
Vroege glazenmaker, Bloedrode -, Steenrode - en
Bruinrode heidelibel, Viervlek, Vuurlibel, Paardenbijter,
Smaragdlibel, Bruine glazenmaker, Glassnijder.
Juffers: Watersnuffel, Lantaarntje, Grote en Kleine
roodoogjuffer, Variabele waterjuffer, Azuurwaterjuffer,
Houtpantserjuffer, Bruine winterjuffer.
Ze vliegen niet allemaal tegelijkertijd en ook niet het hele
seizoen lang, maar als je een aantal seizoenen mee loopt,
ga je een beeld krijgen van welk deel van het jaar welke
soort vliegt. Er zijn voorjaarssoorten en soorten die vooral
in de nazomer-herfst vliegen. Uiteraard ook soorten daar
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steenrode heidelibel

viervlek

vroege glazenmaker

vuurlibel

gewone oeverlibel larvenhuidje

tussen in, in de zomer dus.
De waarnemingen worden gemeld aan www.waarneming.
nl, dat is een site waar iedereen die dit wil zijn natuurwaarnemingen kan melden bij voorkeur met foto’s. Deze
gegevens worden gebruikt om een beeld te krijgen hoe het
er met de natuur in Nederland voor staat. Ik denk hierbij
aan het teruglopen van het aantal insecten en de toename
van exoten.
Ook hebben we op de golfbaan twee seizoenen de paddenstoelen geïnventariseerd, maar door tijdgebrek van de
tellers is dat weer vervallen.
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gewone oeverlibel net uitgeslopen
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Nieuwe route app wandeling:

Noord IJsseldijk
Met 1 ½ meter afstand een wandeling lopen. Dat kan
volgens de richtlijnen in deze coronatijd. Daarom toch een
nieuwe wandeling in deze corona-editie.
Deze wandeling sluit aan op de fietstocht Hollandse IJssel
uit de IVN route app en is een kleine 5 km lang.
Een wandeling met twee gezichten; oud en nieuw. In het
oude deel wandel je langs de Hollandse IJssel door een oud
rivierenlandschap. Het nieuwe deel is aan de overkant van
de Noord IJsseldijk en gaat door nieuw bos. Het eerste deel
hiervan is aangeplant in het kader van boomfeestdag door
IJsselsteinse scholieren in 1993. In 2017 is het bos uitgebreid met 24 ha. en 50.000 bomen als compensatie voor de
bomenkap voor woningbouw en verbreding van de snelweg.
Het is een jong polderbos met hoge populieren en elzen,
eiken, beuken en essen. Besdragende struiken maken het
voor vogels aantrekkelijk. In het nieuwe gedeelte vind je
ook een plukboomgaard, waar je in het najaar een appel

foto: loes truijens

Auteur: Loes Truijens

kunt plukken of noten kunt rapen. Via een vlonder kun je
over een waterplas lopen. Door de vele lanen en kronkelpaadjes nodigt het IJsselsteinse bos uit voor een wandeling.
De hond mag met je mee aan de lijn.
Nog meer wandelen in de buurt? Dat kan ook via de IVN route
app: Nedereindseplas of IJsselbos. Veel plezier!

Ontdek je eigen tuin
Auteur: Jan Princen

in deze periode de ruimte krijgt. Er zijn veel meer vogels
en insecten. De eerste vlinders hebben zich ook al gemeld.
Ik prijs me gelukkig dat we een ruim huis en een mooie
tuin hebben, maar kijk wel uit naar de periode dat we weer
terug kunnen naar (het nieuwe?) normaal. Veel gezondheid
en natuur toegewenst in deze bijzondere periode.

foto: Jan Princen

Sinds het begin van de coronacrisis zijn veel van mijn
activiteiten gestopt of verminderd. Gelukkig is het wel
vaak mooi weer en geniet ik van het uitzicht zoals je op de
bijgaande foto ziet. Ik heb de afgelopen maanden mijn tuin
en haar bewoners pas echt goed leren kennen! Wat een variatie en drukte. Daarbij helpt het natuurlijk dat de natuur
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Coronatijd
Auteurs: Heidie en Rens Wisselo

foto’s: heidi en rens wisselo

Coronatijd betekent voor ons allebei thuiswerken en een
dagelijkse wandeling maken door park Oudegein.
Ontdekkingen doen op delen van het voormalige landgoed
waar je normaal gesproken niet zo snel kwam.
Zo was er de ontdekking dat het geloof voor de huidige
bewoners van Huize de Geer nog een rol moet spelen.
Wat betreft de natuur waren er bijzondere ontmoetingen
zoals die met een ijsvogel die vlak voor ons uit vloog met
de ochtendzon op de rug. Wat een schitterende kleurenpracht! Ook waren er talrijke andere vogelsoorten die
zich al aan ons presenteerden. Roodborst, pimpelmees,
koolmees, winterkoning, buizerd, een koppel ooievaars
dat meerdere, speciaal voor hen geplaatste nestelpalen
liet voor wat ze zijn en eigenwijs op een hooiberg hun nest
bouwde en niet te vergeten het koppeltje nijlganzen dat
met hun tien jongen op de oevers voor ons weg loopt.
Wat ons betreft zullen de wandelingen blijven voortduren,
ook na deze coranatijd.
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Op zoek naar kennis over amfibieën
Auteur: Ryoko Appelboom

“Ik ga zo naar het veld! Als je een felle lamp ziet, dan ben
ik het!” kwam er een app. “Oh? Okay, ga mee, tot zo!”
antwoordde ik meteen en daarna dacht ik na “NU?
Het is bijna 8 uur ‘s avonds! Waarom nu? Maar ja gewoon
mee, te nieuwsgierig om nee te zeggen… ”

Dat was de eerste kennismaking met de vrijwilliger, Mike,
die al ruim 5 jaar in het Klooster actief is o.a. met het onderzoek naar amfibieën. Het was achteraf een aparte ontmoeting. Een paar uur eerder had ik namelijk via WhatsApp
en mail wat contact met hem gehad en nu zien we elkaar in
het donker op het veld (nou ja niet echt ZIEN want het was
ECHT donker); dus ik ging iemand zoeken die ik nog niet
eerder ontmoet had… in het donker.
Hoe kom ik in zo’n situatie terecht? Ik heb vorig jaar deelgenomen aan een excursie bij het Klooster, het compensatiegebied vanwege de werkzaamheden aan het Beatrixkanaal. Ik was onder de indruk van de verhalen over hoeveel
moeite het gekost heeft om beschermende amfibieën te
vangen en naar het gebied te verplaatsen, hoe kwetsbaar
vleermuizen zijn en hoe ecologen en bouwvakkers samen
gewerkt hebben om de oeverzwaluwen zo min mogelijk te
verstoren. Daarom besloot ik dit jaar om iets nieuws te leren in het Klooster; namelijk hoe het amfibieën-onderzoek
uitgevoerd wordt en hoe je de verschillende amfibieën kan
herkennen. Via de gemeente en het RAVON kwam ik bij
Mike terecht.
Voor sommige mensen zijn mijn ontdekkingen helemaal
niet bijzonder, maar voor mij zijn ze echt nieuw!
- Om amfibieën te onderzoeken moet je ‘s avonds actief
zijn! Naast goede laarzen heb je ook een goede zaklamp
nodig. Ik ben gewend om plantjes te bekijken, dus dit is
heel anders.
- De eiklompjes van bruine- en heikikker zijn niet van
elkaar te onderscheiden tenzij je HET moment waarneemt
(‘s avonds!) zodat je zeker weet van welke soort het is.
- De bovenarmpjes van heikikkermannetjes zijn super
stoer in de paringsperiode! Wat dik en sterk!
- Een groene kikker is niet altijd groen... . Bruine- en
heikikkers hebben bepaalde kenmerken, MAAR ook veel
variaties komen voor. Dit is ook herkenbaar in de wereld
van plantjes, dacht ik.

Ryoko in haar gebied

- Je laarzen en netjes ontsmetten? Waarom?
Als onderzoeker van amfibieën moet je erop letten dat je
geen dodelijke schimmelinfectie meeneemt naar een ander
gebied, dus ontsmet je je spullen als je naar een andere
gebied gaat. Het Klooster is gelukkig nog niet besmet door
de schimmel, begrijp ik.
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In 4 weken heb ik veel indrukken opgedaan en geleerd en
zijn we al 10 keer naar het veld geweest. Inmiddels zijn er
ruim meer dan 30 plekken genummerd, bijna 100 eiklompjes. Ik vind het intensief. Zonder deze onderzoeksdata
weten we niet hoe de losgelaten amfibieën zich in dit compensatiegebied ontwikkelen, daarom is het echt nodig…
echt respect voor Mike! Hopelijk kan ik dit jaar een modderkruiper ontmoeten in dit gebied! Fingers crossed!
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Metatarsusknobbel? Een heel kleine knobbeltje van het achterpootje, net 2 mm lang. Je moet de kikker goed vast pakken
(dat is voor MIJ al een grote uitdaging!) en heel dichtbij kijken
(vooral als je het niet gewend bent). Dan zie je een belangrijk
verschil; groot, klein, ene kant hoger dan de andere kant of
juist symmetrisch…. jeetje… dat is echt een subtiel verschil.

foto: Ryoko Appelboom | kikker

foto: wikipedia | Metatarsusknobbel

foto: mary van der plank | groene kikker

3 rijen liptandjes
op onderlip

foto: www.natuurtijdschriften.nl | liptandjes Heikikker

Soms is een loepje nodig, net zoals bij plantjes bekijken!
Met een loepje kijk je naar…. het mondje (liptandjes) van
kikkervisjes (larven)! Dat had ik echt niet verwacht.

foto: www.tuintelling.nl | pootlengte meten

Pootlengte meten!? Hoe? Ik moest lachen toen ik het voor de
eerst zag. Ik schrik dat je dat zo kan doen en het lijkt me een
beetje pijnlijk voor een kikker; maar blijkbaar niet.

Juni 2020

foto: Ryoko Appelboom | eiklompjes

Verse en oude eiklompjes zien er inderdaad anders uit! Leuk
om te weten! Vaak zijn er meerdere eiklompjes bij elkaar.
De verschillende kikkertjes leggen de eieren iedere avond op
dezelfde plek. Grappig.
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foto: Margriet van der Sloot

Vier seizoenen op de Vlinderidylle
Auteur: Margriet van der Sloot

De vraag is hoe ik als IVN’er mijn natuurdagen doorbreng
in deze bizarre tijd. In januari ben ik, samen met ongeveer
30 anderen, gestart met de Natuurgidsenopleiding.
Leuk om nieuwe mensen te leren kennen en met elkaar
en van elkaar te leren over de natuur. Ontdekken hoe je
waarneemt en wat je waarneemt. Leren hoe je kennis
en beleving overdraagt aan anderen. Daar had ik me op
verheugd. Helaas gooit corona roet in het eten. Het anders
invullen van een natuurgidsencursus valt wat mij betreft
in de categorie “klein leed”, hoewel het van iedereen de
nodige inspanning en flexibiliteit vraagt om nieuwe wegen
te vinden voor het invullen van de opleiding.

Eén van de opdrachten voor de opleiding is: het volgen van
een natuurgebiedje gedurende vier seizoenen.
Gelukkig kan dat wel doorgang vinden. Daardoor kan ik
mijn natuurdagen vullen met een bezoek aan “mijn”
natuurgebiedje: de Vlinderidylle bij het Natuurkwartier.
Het Natuurkwartier is gesloten voor publiek, helaas,
want in deze tijd van het jaar is het een mooie plek.
Om anderen te laten meegenieten van mijn belevenissen
op deze prachtige plek midden in Nieuwegein, ben ik een
weblog begonnen:
https://idyllevierseizoenen.blogspot.com
Lees je mee?

‘Wat is dit?’
Auteur: Herman Kraaijkamp

Gelukkig weer een inzending! Dat inspireert wellicht ook
weer anderen!

foto’S: Herman Kraaijkamp

Langs de Lek in de uiterwaard het Waalse Waard is het in
de zomer fraai. Ik zag daar deze plant Als close-up is het
ook aardig om te zien. De bloemhoofdjes zijn ongeveer
6 millimeter groot. Wie weet welke plant dit is?
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In memoriam Alie Feijen
Auteur: Eveline Zijderveld

Op 5 april is heel plotseling Alie Feijen overleden. In
haar werkzame leven werkte Alie als laborant. Vlak vóór
haar pensioen heeft Alie de IVN Natuurgidsenopleiding
volbracht.

Alie hield ook van lezen; ze zat in meerdere boekenclubs.
Ze was een warme persoonlijkheid, open minded, intelligent, filosofisch, vol humor.

foto: ariena brinkman | Alie tijdens een regendag in Drenthe

Ze genoot van het sportieve buitenleven in al zijn facetten: wandelen, berghuttentochten, skiën. En een regenbui? Geen probleem, want soms zie je dan regenbogen, als
de zon weer gaat schijnen! Dat was Alies insteek. Met de
insectenwerkgroep zijn we vaak gezamenlijk op stap geweest. Kijken naar het gedrag van al wat leeft en daarover
filosoferen had haar interesse. Zij kon zich als een kind
blijven verwonderen over het leven. Na een dagje struinen
gezamenlijk een terras opzoeken met een biertje… en mensen kijken: ook daar kon zij zeer van genieten.
Een andere passie van Alie leverde vele foto’s op van mooie
landschappen en van ons als Insectenwerkgroepleden in
bijzondere en humoristische poses. Met die foto’s maakte
Alie elk jaar weer een prachtige Powerpoint presentatie.
Het plotselinge, volslagen onverwachte overlijden van Alie
kwam voor ons als een enorme schok. En zelfs een passend
afscheid was er voor ons in deze tijd niet bij. We zullen Alie
buitengewoon gaan missen met haar enthousiasme, haar
humor en verhalen met weidse gebaren, haar rol en inbreng in de werkgroepen. We zijn echter ook dankbaar, dat
we haar hebben ontmoet en hebben leren kennen.
Op een later tijdstip, wanneer de coronacrisis voorbij is,
komen we weer bijeen om een toast op haar uit te brengen
en om herinneringen op te halen.
Vaarwel Alie, rust in vrede.

Alie was heel bevlogen, vooral als het om de natuur ging:
bij het IVN was ze betrokken bij de excursiegroep en de
insectenwerkgroep. En later ook als mentor bij de natuurgidsenopleiding.
Buiten het IVN deed Alie ook allerlei vrijwilligerswerk bij
de Milieuwerkgroep Houten en bij NME (Natuur- en Milieu
Educatie) in Houten. Ze was onder meer betrokken bij de
paddentrek en de knotgroep. Bij de Natuurontdekplek
(NME activiteit) genoot ze ook enorm van natuuractiviteiten met kinderen. Zelf maakte ze de prachtigste creaties
van natuurlijk materiaal. Maar wat de kinderen er soms
van maakten: daar kon ze minstens net zo van genieten en
zich over verbazen.
Een aantal jaren heeft ze ook meegedaan aan de libelleninvenintarisaties op de Nieuwegeinse Golfclub. Alie zette de
bevindingen op papier en zette de resultaten uit in mooie
lay outs.
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Vogels, corona en de vogelwerkgroep
Auteur: Ruud Luttmer, voorzitter van de Vogelwerkgroep IVN Nieuwegein e.o.

Vrije vogels trekken zich gelukkig niets aan van de
corona crisis. Van onderling afstand houden valt niets te
merken. Zij vliegen veelvuldig rond, zijn goed zichtbaar
aanwezig en laten zich in deze tijd goed horen. Ze bouwen
nesten, leggen eieren en verzorgen hun jongen. Zij worden nu veel minder gestoord door allerlei niet natuurlijke
geluiden van vliegtuigen, auto’s, motoren, brommers,
mensen etc.
Wij mensen maken nu mee wat ophokken betekent.
Gelukkig geen lockdown, maar een 1,5 m afstand houden
tot elkaar. Wij mogen nog wel naar buiten, maar niet meer
dan met z’n drieën bij elkaar.
Herpes B, Ebola, Q-koorts en dan nu corona komen van de
dieren af en gaan door nauw contact over naar een andere
gastheer, de mens, met alle gevolgen van dien. Dat wordt
zoönose genoemd, een ziekte of infectie die van dier op
mens overspringt. Zo is al tien jaar geleden voorspeld, dat
het corona virus zich via de Chinese markt zou verspreiden. Maar waarschuwen helpt niet, blijkt maar weer.
Nu moet de mens zelf ophokken om zich te beschermen
tegen de met het virus besmette medemens. Bij de dieren zijn deze virussen onderling veelal onschuldig, maar
eenmaal overgedragen op de mens kunnen de gevolgen
desastreus zijn. Hoelang deze ophokplicht in de wereld nog
gaat duren is onbekend.

heb ik een vrijwillige groepsapp “Vogelwerkgroep IVN”
aangemaakt. De leden hiervan krijgen van mij iedere dag
vóór 10.00 uur een foto van een Europese vogel, die ik eerder in Nederland of elders in Europa gefotografeerd heb.
Iedereen, als zij tijd hebben, wordt gevraagd de vogel op
naam en familienaam te brengen. Daarnaast kunnen zij
ook een kenmerk meesturen. Zo is iedereen in de whatsapp
groep dagelijks bezig met kennis te vergaren over vogels
en ze zo beter te leren kennen. Ook mag iedereen een foto
van een waargenomen vogel van dat moment indienen.
Tussen 17.00 - 20.00 uur kan men zijn of haar bevindingen
aan de whatsapp groep melden. Hierbij wordt er waardevolle informatie verstrekt. Na 20.00 uur meld ik nog wat
kenmerken van de vogel van de dag.
Zolang de corona crisis duurt blijft de Vogelwerkgroep
actief bezig met vogels digitaal waar te nemen en te leren
(her)kennen.

Dus alle maandelijkse excursies, samenkomsten van IVN
en werkgroepen zijn voorlopig uitgesteld tot een nadere
datum. Wanneer dat is, zal de tijd uitwijzen maar kan nog
wel eens heel lang op zich laten wachten. De Vogelwerkgroep ging maandelijks op pad om te genieten van de natuur en in het bijzonder van de vogels. Dat is voorlopig van
de baan. Om toch de Vogelwerkgroep levendig te houden,

foto’s: ruud luttmer | eidereend

rietzanger

brilduiker
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Op fotojacht
Auteur: Cecile Kuipers

Als je een tuin hebt hoef je je tijdens een intelligente
lockdown niet te vervelen. De afgelopen tijd hebben we
meer dan ooit genoten van alles wat er in onze achtertuin
te zien is. En sinds ik het plan heb opgevat om een lijst te
maken van alle beestjes die er in onze tuin te vinden zijn,
fotografeer ik wat af, om de foto’s daarna op waarneming.nl te zetten.

foto: cecile kuipers | tuinmomentjes vlinderval

foto: mary van der plank | parend oranjetipje

Maar het blijkt niet eenvoudig om al die snelle vliegers en
fladderaars goed op de foto te krijgen. Nee, dan lieveheersbeestjes: Op de eerste mooie lentedagen kwamen ze in
grote aantallen uit alle hoeken en gaten van de tuin gekropen om zich in een zonnetje op te warmen en lieten zich
goed fotograferen: rood met zwarte stippen, zwarte met
rode stippen, bruin met roomkleurige stippen, en geel met
zwarte stippen: 6 verschillende soorten in totaal, waaronder de veelstippelige Aziatische exoot.
Wantsen zijn ook niet al te beweeglijk, hoewel ze wel graag
onder een blad wegkruipen of net aan de andere kant van
de tak gaan zitten. We hebben alweer 3 van de 23 soorten
gezien, die we in andere jaren in onze tuin zagen.
Dit voorjaar hebben we ook onze nachtvlinderval een paar
keer opgezet. Tot nu toe hadden we dat nog alleen
‘s zomers gedaan. Tussen 23.00 en 2.00 uur ’s nachts laten
we de lamp branden, die de nachtvlinders naar de val trekt,
waar ze vervolgens in vallen, ’s morgens kijken we na
het ontbijt wat de vangst is. Zoals te verwachten zat er zo
vroeg in het voorjaar nog niet veel in, maar het leverde ons
in 2 nachten toch 3 leuke, voor onze tuin, nieuwe soorten
op: de mooi getekende nunvlinder, de kleine voorjaarsuil
en een dunvlerkspanner.
Grappig; in de afgelopen tijd waren er WhatsApps van de
verschillende werkgroepen over de waarnemingen her
en der. In de vlinderidylle-app werd door diverse mensen
achtereenvolgens het citroentje, het bont zandoogje en het
oranjetipje gemeld; niet alleen in de Idylle, maar ook in
de diverse eigen tuinen doken de vlinders vrijwel gelijktijdig op. En zelfs van de vogelwerkgroep stuurde iemand
een app over het oranjetipje. In onze tuin zagen we er ook
meerdere, waaronder een stelletje wat vrolijk door de tuin
dartelde en alleen maar oog voor elkaar had. En daar loop
je dan een kwartier achteraan, en dan heb je ze nog niet
echt goed op de foto. Maar genieten is het wel.
En zo zie je maar, ook vlak bij huis kun je het best druk
hebben!

foto: cecile kuipers
foto: cecile kuipers
numvlinder
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veelstippelige aziatische
lieveheersbeestjes
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Hallo mede natuurliefhebber!

seringenboom

foto’s: Maria Redert-Laaper | schoenlappersplant

Auteur: Maria Redert-Laaper

Hierbij een reactie op de vraag hoe ik de natuur beleef!
Omdat wij vanaf eind september niets meer aan onze grote,
bewerkelijke tuin hebben kunnen doen, hebben wij sinds
het stopte met regenen, een enorme klus te doen!! Maar...
met veel plezier, want het knapt uiteraard wel op wanneer
je flink er tegenaan gaat. Ondertussen ontluikt er van alles
wat begint bij de sneeuwklokjes, krokussen, narcissen,
hyacinten en nu dan de tulpen! We hebben ook een perenpruimen- en appelboom in de tuin die prachtige bloesem
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heeft gegeven. Dat is echt genieten. Dat doen we ook van de
seringenboom en schoenlappersplant die nu ook in volle
bloei staan. Tevens genieten wij ook van de vele vogels die
onze tuin bezoeken!
Buiten onze tuin genieten wij ook tijdens het fietsen en
wandelen van de natuur, je komt soms ogen te kort!
Ik voeg een foto van de seringenboom en schoenlappersplant mee! Hartelijke groeten.
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Natuurbeleving in coronatijd
Auteur: Irene van Enckevort

Gelukkig hebben we geen totale lock down en heb ik geen
ernstige ziektegevallen in mijn directe omgeving. Hierdoor
kan ik met een gerust hart van de natuur blijven genieten.
Bij deze mijn top 3 buitenactiviteiten:
Wildplukken
Eigenlijk zou ik nu volop met wildplukexcursies bezig zijn.
Nu ik het alleen voor mezelf en mijn eigen gezin doe heb
ik meer tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Zo heb ik
eindelijk de paardenbloemenjam gemaakt die al zo lang op
mijn wensenlijstje stond.
Zie https://www.groenemaatjes.nl/2020/04/paardenbloemengelei/. Ook in mijn eigen achtertuin is voldoende wild
te plukken. Dus regelmatig loop ik voor de lunch even de
tuin in om daslook, veldkers, paardenbloem, zevenblad,
munt, hondsdraf, meidoornblad etc te oogsten. Hier heb ik
al heel wat lekkere salades, soepen en pesto’s mee gemaakt.
Moestuinieren
Dit jaar hebben we meer tijd voor de moestuin. Na de
werkdag nog lekker even naar buiten om in de moestuin
te werken. We willen dit jaar meer met combinatie teelt
aan de slag, zodat de grond meer bedekt is en er meer te
oogsten is. En ook omdat verschillende gewassen elkaar
kunnen helpen. Erg leuk om dit uit te zoeken en hiermee te
experimenteren.

Bospad, rustiek landweggetje
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Bosbaden
Bosbaden of Shinrin yoku is een Japanse term voor het
gebruik om jezelf figuurlijk onder te dompelen in het bos.
Eigenlijk komt het erop neer dat je naar buiten gaat in een
park of bos in de buurt en gaat dwalen. Het gaat niet om
het tempo, maar om de beleving. Dus sla eens een nieuw
paadje in, ruik aan de bloesem van de vogelkers, pluk een
pinksterbloem om lekker op te peuzelen. Sta even stil, sluit
je ogen en voel de zon op je gezicht. Luister naar het vogelconcert. Voor IVN-ers geen nieuwe tips, maar het blijft
heerlijk om hier dagelijks de tijd voor te nemen. Ik kom
altijd opgeladen weer terug.

foto’s: Irene van Enckevort | vogelkers

paardenbloemenmarmelade
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Vogels kijken
Auteur: Everdien M. Smeenk

Misschien is het u niet ontgaan dat er de laatste tijd veel
belangstelling is ontstaan voor het kijken naar vogels.
Omdat veel mensen als gevolg van de coronacrisis nogal
aan huis gekluisterd zijn, is dat niet verwonderlijk. Vogelbescherming Nederland (www.vogelbescherming.nl) heeft
online zelfs gratis vogelcursussen beschikbaar gesteld.
Deze cursussen kan ik echt aanraden, zijn leuk en leerzaam
en worden gegeven door twee zeer enthousiaste vogelaars!
Een van de weinige positieve kanten aan de coronacrisis
is de toenemende belangstelling voor het vogels kijken.
Als u in het gelukkige bezit bent van een tuin, dan is er
nu eindelijk wat meer tijd om eens goed te kijken welke
vogels, vlinders en bijen uw tuin als woning of als voedselplek verkozen hebben. Nu het verkeerslawaai is afgenomen horen wij plotseling overal vogels zingen en krijgen
wij, naar ik hoop, steeds meer behoefte om onze tuin wat
vogelvriendelijker in te richten. Zoals menig vogelaar zal
onderschrijven, zijn of haar vogelliefde is begonnen in de
eigen achtertuin.

Wie geniet er niet ‘s avonds van de prachtige merelzang?
Wist u dat de merel nog mooier zingt na of tijdens een
regenbuitje? En wie wil er niet ’s morgens door zijn fraaie
klanken gewekt worden? Bent u niet trots op uzelf als u
de heggenmus van de huismus hebt leren onderscheiden?
Wie vindt het niet wonderlijk dat de roodborst in uw tuin
de hele winter in zijn eentje wil doorbrengen en alle rivalen
de tuin uit vecht? Wie verbaast zich er niet over dat de keel
van het op een na kleinste vogeltje van Nederland zo’n
krachtig liedje kan produceren en dat dit winterkoninkje
helemaal niet tegen een strenge winter kan? Wie vindt het
niet vertederend wanneer hij in de winter een hele familie
staartmezen aan een vetbol ziet hangen? Bent u ook zo
verrast als u de grote bonte specht van de vogelpindakaas
ziet snoepen?
Er wordt mij wel eens gevraagd waarom ik zo’n gepassioneerd vogelaar ben geworden. Ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven, maar de meestal prachtige en
gevarieerde vogelzang in het voorjaar en de kwetsbaarheid
van een vogel, spelen een belangrijke rol. Als je een paar
duizend kilometer moet vliegen om elders te overwinteren, red je het niet zonder in topconditie te zijn. En zelfs
dan kan je uit de lucht geschoten worden of lukt het niet
vanwege tegenwind of zandstormen om de Sahara over te
steken.
Met veel vogels gaat het helaas niet goed en veel vogels zijn
enorm in aantal afgenomen. Als tuin- of balkonbezitter
kunnen wij daar zeker wat aan doen! “Tegels eruit en plant
erin” is een advies dat iedereen met een tuin ter harte kan
nemen. Laat u goed informeren welke planten/struiken
veel insecten lokken en dus vogelvriendelijk zijn. Op de
websites van Vogelbescherming Nederland en De Vlinderstichting is hier voldoende informatie over te vinden.

foto’s: mary van der plank | bonte vliegenvanger

Tot slot is het misschien aardig om te vermelden dat uit
onderzoek is gebleken dat het kijken naar vogels een hobby
is, die onze mentale en fysieke aftakeling kan vertragen…
Vogels kijken doe je vaak samen met iemand of in een
groepje en is dus bij uitstek een sociale activiteit. Je bent
veel in beweging, in de buitenlucht en je wordt gedwongen
om scherp te kijken, waardoor je hersenen extra worden
geactiveerd. Wat let u nog om een goede verrekijker aan te
schaffen en op zoek te gaan naar ‘vreemde’ vogels in uw
tuin, uw buurt en uw omgeving? U zult er zeker geen spijt
van krijgen!

koolmeesnest
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Kikker belevenissen in de tuin

foto’s: Carin laarman | Kikkers

Auteur: Carin Laarman

In het voorjaar ben ik altijd benieuwd hoe het gaat met
de dieren in onze tuin. We hebben twee kleine vijvers met
een natuurlijk ingerichte oever. Vanaf het begin van de
aanleg worden ze bevolkt door bruine kikkers en kleine
watersalamanders. Dat is nu ruim 20 en 10 jaar geleden.
De oudste vijver is maar een halve m2, de nieuwere vijver
is twee m2 groot.
In deze tijd, nu we allemaal meer rondlopen in onze tuinen, ben ik nog steeds heel blij dat we de twee kleine vijvers hebben. Iedere dag even kijken, zien we weer kikkers
of salamanders? Het is een soort uitstapje.
In de eerste week van april hoorden we weer het zachte
geknor van de bruine kikkers. Dat geluid werd in het Paasweekend sterker en zeker 8 kikkers, mannetjes en vrouwtje
lieten zich zien tussen de planten en in het water van de
grotere vijver.
Op zaterdag 11 april begon het water in de grotere vijver te
bewegen. Het was een drukte van belang, zo’n 3 mannetjes
klemden zich vast aan een vrouwtjes kikker. Het vrouwtje,
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is te herkennen aan het brede achterlijf. Ze doen dat om zo
dicht mogelijk bij de eitjes te zijn, om direct de kikkerdril te
kunnen bevruchten. Op 1e Paasdag was het weer wat kouder
en was het rustig in de vijver. Wel lag er al aardig wat kikkerdril in de vijver.
Op 2e Paasdag was het weer een drukte van belang in het
water. Zeker vijf kikkermannen klemden zich vast aan het
vrouwtje. Ook het legapparaat van het vrouwtje heeft het
zwaar en puilt naar buiten uit haar lijfje. Helaas heeft het
vrouwtje de omarming tijdens leggen van heel veel kikkerdril niet overleefd. Ze is verdronken en we vonden haar een
dag later dood in de vijver. Wat een drama om van dichtbij
te zien.
De mannetjes blijven in het begin nog wel in de buurt van
de kikkerdril. Ik heb gelezen dat ze zelfs dan nog onbevrucht kikkerdril kunnen bevruchten.
De volgende fase is, dat de dril uitkomt. De rovers, de
kleine watersalamanders, liggen al op de loer. Je ziet ze af
en toe knabbelen aan de kikkerdril en kleine eitjes opeten
uit de kikkerdril. Op een goed moment zien we dat de kik-
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kikkerdril

salamander

kervisjes zijn uitgekomen. Vooral in het meest ondiepe deel
van de vijver krioelt het ervan.
De ervaring leert, dat kleine kikkervisjes ook worden
opgegeten door de salamanders. De eerste jaren zetten we
kikkervisjes apart in een emmer, maar dan stopt op een
gegeven moment de groei. Nu hebben we klein deel van
de kikkervisjes gevangen en uitgezet in de kleine vijver.
De daar levende salamanders hebben we overgezet in de
grotere vijver. Uit de kleine vijver kwamen zeker 20 salamanders.
Op dit moment weten we natuurlijk niet hoe het afloopt
met de kikkervisjes. Ze zwemmen wat dieper in de vijver
rond en daardoor zien we ze niet meer. Maar we hebben
goede hoop dat we straks jonge kikkertjes in onze tuin
kunnen begroeten.
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kikkervrouwtje met legapparaat
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