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Algemene informatie
IVN (Instituut Voor Natuureducatie en
duurzaamheid) is een landelijke organisatie
met ongeveer 170 onderafdelingen,waarbij
ruim twintigduizend vrijwilligers zich lokaal
inzetten om jong en oud bij de natuur te
betrekken. Het IVN wil de mensen de
natuur van dichtbij laten beleven – op
school, in een natuurgebied of in hun eigen
buurt.
Voor de regio Gouda, Vlist, Reeuwijk en
Bodegraven zetten de vrijwilligers zich
daarvoor in door het organiseren van bv
wandelingen, cursussen, excursies en
lezingen en kinderactiviteiten.
U kunt lid worden van IVN IJssel en Gouwe
door u aan te melden via de website. Dit
kost € 24,00 per jaar en u ontvangt dan
de Inktzwam (ons lokale contactblad) en
het landelijke blad “Mens en Natuur”.
Neem voor meer informatie contact op met
de ledenadministratie via:
ivn.ijsselengouwe@gmail.com
© Niets uit deze uitgave mag zonder
voorafgaande toestemming van de auteur,
fotograaf of tekenaar gepubliceerd worden
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Van de redactie
Het coronavirus blijkt weerbarstig. Allerlei activiteiten startten van de zomer
weer op, maar al gauw zette de tweede coronagolf in. Toch werd er niet
stilgezeten, zoals ook weer uit deze Inktzwam blijkt.
We hebben er een nieuwe natuurgids bij: Ysbrand Zwart. Van harte
gefeliciteerd met het volbrengen van je natuurgidsenopleiding Ysbrand.
Het VLB startte weer op, hoewel er door de 1,5 meter minder mensen mee
kunnen varen naar de werkplekken. Ook de Scharrelkids gaan weer op pad
en er zijn weer publieksactiviteiten. De tuinambassadeurs hebben deze
maand een tegelactie. En er was een voedselbosjesactie voor de speelplaats
bij school.
Kortom: er is weer leven in de brouwerij!
Het ligt moeilijker voor wat betreft de cursussen en de lezingen, want in de
ons beschikbare ruimtes kunnen we niet genoeg afstand houden.
Verder heeft Kitty van Wijnbergen de ledenadministratie over kunnen dragen
aan Pim Bolsterlee. Maar ze blijft actief voor onze vereniging hoor!
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Van de bestuurstafel
Ton van Rossum
In de vorige Inktzwam schreef ik over de (on)mogelijkheid om in deze tijd van
corona activiteiten te organiseren en sprak ik de hoop uit in het najaar onze
geplande activiteiten weer uit te kunnen voeren. Inmiddels zijn we 4 maanden
verder en is de situatie helaas ongewijzigd. Wel hebben we geleerd in te
spelen op de situatie. Met restricties worden op beperkte schaal voor oud en
jong weer natuuractiviteiten georganiseerd. Dit betekent een beperkt aantal
deelnemers, vooraf aanmelding en toepassing van de gezondheids- en
hygiënische regels. Zo organiseren we in samenwerking met de Brede School
Gouda natuurwandelingen en een natuur/cultuur activiteit voor basisschool
leerlingen. Ook de publieksactiviteiten in samenwerking met de gemeente
Gouda en de KNNV zijn weer opgestart (4 okt. Paddenstoelenexcursie). De
werkgroepen Vrijwillig Landschapsbeheer, Scharrelkids en Tuinambassadeurs
zijn ook weer actief.
De administratie van het ledenbestand is door Kitty van Wijnbergen
overgedragen aan Pim Bolsterlee. In deze Inktzwam stelt hij zich voor en
informeert je hierover.
Behalve actief met onze eigen activiteiten zijn er ook leden van onze
vereniging die zich inzetten bij activiteiten die door IVN Zuid-Holland
georganiseerd worden zoals: de inrichting van voedselbosjes bij basisscholen
in Gouda (zie elders in deze Inktzwam) en het geven van workshops aan het
winkelend publiek van Intratuin in Zevenhuizen over het bijvriendelijk maken
van tuin en balkon.
Wat de afgelopen maanden zeker niet stil gelegen heeft is de inzet voor
natuurbescherming. Zowel in Bodegraven-Reeuwijk als in Gouda is er overleg
over diverse zaken. In Bodegraven-Reeuwijk: de kitesurfplannen op de
Surfplas, bouwperikelen in het plassengebied en implementatie van de
Omgevingswet.
In Gouda: het bevorderen van de biodiversiteit in het Goudse Hout
(samengaan van recreatie en natuur), regionale energiestrategie
(energietransitie), weidevogelbescherming Oostpolderpark en ook hier de
implementatie van de Omgevingswet.
In het overleg met overheden en beheersorganisaties merken we dat onze
inbreng serieus wordt genomen en dat we steeds meer benaderd worden om
deze inbreng te leveren. Uiteraard vraagt dit de nodige kennis en
voorbereiding, waar we graag nog wat denkkracht en tijd van geïnteresseerde
leden voor kunnen gebruiken.
Alhoewel het de afgelopen tijd vanuit onze misschien wat stil was, hebben we
zeker niet stil gezeten. Voor leden die af en toe mee willen doen in welke
activiteit dan ook is er altijd wat te doen. Wil je meer weten? Een berichtje
naar info@ivn-ijsselengouwe.nl is voldoende.
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Mijmering
Ton van Rossum
En dan wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant
Twee regels uit het sonnet De Dapperstraat van J.C. Bloem uit 1945. 75 Jaar
terug geschreven en hoe is de situatie nu? Kranten verschijnen tegenwoordig
op tabloidformaat. De helft kleiner dan daarvoor, is daarmee ook de
oppervlakte aan natuur gehalveerd?
Het aantal inwoners in Nederland is in de loop der jaren gegroeid naar 17
miljoen, met de daarmee gepaard gaande behoefte aan woonruimte. Ook de
economische groei is niet achtergebleven met als gevolg uitbreiding van de
infrastructuur (wegen, bedrijfsterreinen etc).
Is door al dat bouwen niet alsnog dat krantkleine stukje natuur van Bloem naar
de knoppen?
Het heeft er in ieder geval toe geleid dat we ons bewust geworden zijn van de
kwetsbaarheid van natuur. Achteraf kun je je afvragen of dit al niet veel eerder
onderkend had moeten worden en er andere socio-economische keuzes
gemaakt hadden moeten worden. Achteraf is alles makkelijk te duiden, maar
gaan we op grond daarvan ook anders leven, het anders organiseren om
verdere ecologische uitholling, structurele vervuiling en klimaatverandering
een halt toe te roepen?
Steeds meer mensen vinden dat het fundamenteel anders moet. Niet terug
naar het oude, maar op weg naar het nieuwe, naar een andere benadering.
Werken aan zo’n fundamentele verandering heet transitie en betreft in dit
geval Duurzaamheid.
Een uitdagend antwoord op de ecologische teloorgang die van consumenten,
bedrijfsleven en overheid vraagt om een transitie in onze waarden, in ons
denken en in ons doen en laten, met als resultaat een economie waarin
circulariteit het leidend beginsel is. Een grote en ingrijpende opgave en
uitdaging, die geen uitstel duldt. Actuele veranderingen in deze richting
verlopen helaas traag. Dat is wel begrijpelijk, veranderen is en blijft lastig.
Maar we weten wat we hebben, een stukje natuur ter grootte van een krant op
tabloidformaat, en dàt kan alleen maar groter worden.
Daarom niet back to the nature, maar forward to the nature.
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Geslaagd!
Ysbrand Swart geslaagd voor natuurgidsenopleiding.
Op 3 september j.l. heeft Ysbrand Swart de natuurgidsenopleiding met goed
gevolg afgerond.
Ysbrand heeft de afgelopen 2 jaar deelgenomen aan de opleiding bij het IVN
afdeling Delft. Door de Corona is zijn examenexcursie door het veenweide
gebied bij Oukoop een half jaar uitgesteld. De voorgenomen opzet voor zijn
excursie heeft hij daarom moeten aanpassen naar beelden, die meer pasten
bij de herfst. Hij is daar zeer goed in geslaagd: de examencommissie roemde
Ysbrand om zijn afwisselende en interessante excursie.
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd!

Op de Foto staan Ysbrand (L) en de examinatoren Marg Paulussen en Ton
van der Heijden van het IVN
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De nieuwe ledenbeheerder
Pim Bolsterlee
Zoals veel oudgedienden niet anders weten: voor vragen over het
ledenbestand moest je bij Kitty van Wijnbergen zijn! Kitty heeft jarenlang het
ledenbeheer zorgvuldig verzorgd. Maar aan alles komt een eind. Kitty heeft te
kennen gegeven een stapje terug te willen doen. Van nu af aan zullen jullie
dus mijn naam meer tegenkomen.
Ik ben Pim Bolsterlee. Nog niet zolang lid, maar wel op de achtergrond actief.
Ik verzorg de website, plaats info over de activiteiten op de sociale media en
maak de digitale nieuwsbrief. En daar is het ledenbeheer nu bijgekomen.
De eerste stap was het invoegen van het aparte nieuwsbriefbestand in het
relatiebestand van Procurios. Procurios is het landelijke IVN administratieve
beheerssysteem, waar alle afdelingen gebruik van maken om hun
ledenbestand te onderhouden. Het was in principe een eenvoudige actie,
maar in de praktijk weerbarstig. Er ontstonden verdubbelingen en allerlei
vervuilingen. Maar niettemin: met behulp van het excel-bestand van Kitty en
Kitty zelf zijn de fouten verwijderd. Daarna is het hele bestand volledig
gecontroleerd en resterende doublures opgelost. Het is nu geheel bijgewerkt.
Om in de toekomst ook per email met de leden te kunnen communiceren, zijn
zoveel mogelijk e-mailadressen verzameld. Van de 142 leden was uiteindelijk
van slechts 14 leden geen emailadres bekend. Die zijn inmiddels per brief
benaderd met het verzoek hun emailadres ter beschikking te stellen. Nu zijn er
nog maar 5 leden, waarvan geen emailadres bekend is. Nog een cijfer: 198
personen (leden en belangstellenden) ontvangen de digitale nieuwsbrief. Die
wordt trouwens voortaan binnen Procurios gemaakt en verzonden.
Dat was het voor nu. Voor vragen over het ledenbeheer: ik ben voorlopig
bereikbaar op het emailadres ivn.ijsselengouwe@gmail.com
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Activiteiten IVN-IJssel en Gouwe
Zaterdag 31 oktober – Nacht van de nacht – vanaf 20.00 uur
Aandacht wordt gevraagd voor onnodige lichthinder, besparing van energie en
verlichting. U ervaart hoe licht/donker het ’s nachts is in de Goudse Hout.
Welke nachtdieren horen we en welke sterren zien we?
Vertrek om 20.00 uur van de parkeerplaats bij de wielerbaan aan de Goudse
Houtsingel. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en is ook geschikt
voor kinderen. We sluiten de wandeling af met een warme dronk bij de
Smultuin, verzorgd door de Vrienden van het Goudse Hout.
Let op: Vanwege de 1,5 m regel is het aantal deelnemers per activiteit
gelimiteerd. Als u wilt deelnemen aan een van de activiteiten, dan moet u
zich vooraf aanmelden op info@ivn-ijsselengouwe.nl Ook vragen we u om
een gezondheidscheck te doen voor uzelf en uw huisgenoten op
coronasymptomen en de geadviseerde hygiëne maatregelen in acht te
nemen, net als de 1,5 meter regel.

Voedselbos
Werkdagen van het Voedselbos starten op de derde zaterdag van elke
maand om 11.00 uur (in het broedseizoen wordt er niet gewerkt). Verzamelen
(na aanmelding) voor de parkeerplaats bij de Volkstuinen aan de Goudse
Houtsingel – dus niet bij de wielerbaan!
Ook bij het voedselbos staat veiligheid voorop.
Kinderen zijn van harte welkom onder begeleiding van een (groot)ouder.
Wilt u een keer komen kijken of meewerken? Graag! Er zijn geen kosten aan
verbonden. Meldt u wel aan bij Kees Lanser - telefoonnummer: 06-1117 9235
of per mail: alanser@filternet.nl.

Scharrelkids
Excursies voor (groot)ouders met kinderen:
Zondag 25 oktober - Paddenstoelen zoeken in de Noorderhout
Zondag 10 januari 2021 - Wintergasten, Groen Blauwe zone Westergouwe
Aanmelden per mail: scharrelkids@ivn-ijsselengouwe.nl

VLB
zaterdag 7 november - landelijke Natuurwerkdag

Voor alle werkdagen geldt: verzamelen om 9.00 uur
Raadpleeg voor meer informatie, verzamelpunten, aanmelden,
nieuwe activiteiten of eventuele wijzigingen onze website:
https://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/activiteiten
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Het VLB heeft voorzichtig haar werkzaamheden weer opgepakt en deze
werkdag in juni afgesloten met een bezoekje aan "opa Antonio"
foto Lex Stoltenborgh

Langs de Bloemendaalseweg te
Gouda een hele groep van deze
prachtige orchideeën
(brede orchis ?)
Foto Enne de Jong
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Voedselbosjes
Steeds meer scholen vergroenen hun schoolplein: goed voor de
leerlingen en goed voor de natuur.
Daar helpt IVN Natuureducatie graag
aan mee. Daarom loofde de
natuurorganisatie voor de zomer
één Voedselbosje op het schoolplein
uit aan een Goudse basisschool. Maar
liefst 25% van de Goudse
basisscholen reageerde enthousiast.
Gelukkig kan IVN nu met hulp van
Goudse partners niet één, maar twee Voedselbosjes planten!
Enthousiasme genoeg om de krachten te bundelen. Gemeente Gouda, de
omgevingsdienst Midden-Holland/CNME De Zwanebloem en Brede School
Gouda ondersteunden het initiatief van IVN en deze week hoorden niet één,
maar twee scholen dat ze met een klas een Voedselbosje gaan planten op
hun eigen schoolplein. Gemeente Gouda heeft zich hard gemaakt voor een
tweede Voedselbosje en CNME De Zwanebloem en IVN werken nauw
samen in de uitvoering. De Voedselbosjes gaan op de Goudse
Boomfeestdag, 29 oktober, de grond in bij OBS Vindingrijk en
Jenaplanschool de Carrousel.
Een Voedselbosje is een soort 3D moestuin, maar dan eentje die veel
minder onderhoud vergt. Het heeft een omvang van 30 vierkante meter en
bestaat uit 20 tot 25 soorten planten, struiken en bomen in een aantal
lagen. Het bosje leert kinderen op een uitdagende en vernieuwende manier
hoe voedsel groeit en waarom dit goed is voor de natuur, de biodiversiteit,
het klimaat en jezelf.
Van citroenmelisse tot colakruid
Alle plantensoorten zijn vast, dat wil zeggen dat ze er het hele jaar staan of
terug komen na de winter. Van krentenboom tot bramenstruik en van
citroenmelisse tot colakruid. De verschillende soorten bomen, struiken,
bodembedekkers, klimplanten en kruiden in de voedselbosjes zijn deels of
helemaal eetbaar. Het Voedselbosje is onderdeel van IVN’s Groene
Revolutie: een laagdrempelige manier om de natuur op het plein een flinke
boost te geven. Bij het bosje hoort ook een lesprogramma, waar de
winnende school als eerst mee aan de slag gaat.
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Werkgroep Tuinambassadeurs (IVN en KNNV)
De tuinambassadeurs van de gezamenlijke (IVN en KNNV) werkgroep
Tuinambassadeurs geven advies aan particulieren over de vergroening van
hun tuin. En aan straat- of wijkbewoners bij grotere projecten op initiatief van
woningbouwverenigingen of de gemeente.
Zij doen dit in samenwerking met de gemeente Gouda die zich heeft
aangesloten bij de ‘Operatie Steenbreek’, het vergroenen van de stad.
Inmiddels hebben zich - door de publiciteit in Gouda en omliggende plaatsen nieuwe ambassadeurs aangemeld en zijn er ongeveer 80 (!)
tuinadviesaanvragen binnengekomen. In meerderheid worden deze digitaal
van deskundig advies voorzien.
Ook andere aanvragen komen binnen zoals informatie over groene daken,
wateroverlast, gemeentelijke subsidiemogelijkheden voor regenton/groen dak.
Ook zij worden deskundig geholpen en/of doorverwezen naar de juiste
adressen.
zaterdag 10 oktober 2020: lever een stoeptegel uit uw Goudse tuin in en dan
krijgt u van de tuinambassadeurs een tegoedbon van 5,00 euro voor een
vaste plant (op te halen bij JP Bloembinders of Groencentrum Bloemendaal).
De actie is van 11 tot 13 uur: parkeren bij Ridder van Catsweg 321 nabij de
Prinsessenflats. Let op: max 1 plantenbon per persoon en OP=OP.
Wilt u meer weten over alles wat deze enthousiaste werkgroep doet?
Bekijk hun website: https://tuinambassadeursgouda.home.blog/
Voor vragen en contact: tuinambassadeurs.gouda@gmail.com

Op 20 november 2019 werden er

op de Raam 3 boomspiegels
door de kinderen beplant met
vaste planten en struikjes
samen met een aantal
tuinambassadeurs.

Oplossing filippine: herfstkleuren
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Kitesurfen op de surfplas
Kunnen we straks kitesurfen op de Surfplas in Reeuwijk? Als het aan Roland
de Jong (28) ligt wel. Samen met de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV)
probeert hij kitesurfen op de plas te legaliseren.
Lees het hele artikel op het volgende adres:
https://www.ad.nl/alphen/kitesurfen-mag-niet-op-de-surfplas-maar-als-het-aanroland-ligt-straks-wel-een-zijn-met-de-natuur~a68069a7/
IVN en KNNV maken zich daar ernstige zorgen over en Ton van Rossum
heeft daarom naar aanleiding van dit artikel namens beide verenigingen
onderstaande brief naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gestuurd.
Gouda 27 september ’20
Onderwerp: Kitesurfen op de Surfplas?
Geachte leden van de raadsfracties van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
In het AD van 11 september 2020 verscheen een artikel waarin de wens wordt
toegelicht om op de Surfplas een kitesurflocatie mogelijk te maken.
We begrijpen het enthousiasme van de initiatiefnemers vanuit hun perspectief,
maar maken ons grote zorgen over de verstoring van de fauna op en bij de
Surfplas.
De gehele Surfplas maakt deel uit van het Natura 2000 gebied: Broekvelden,
Vettenbroek en polder Stein-noord.
Derhalve moet het initiatief getoetst worden aan de Wet natuurbescherming.
We hebben de stellige indruk dat de negatieve effecten op de fauna door het
kitesurfen op de Surfplas niet meegenomen is bij het overwegen van het
initiatief.
Het zal u bekend zijn dat het gebied een belangrijk broed- en rustgebied is
voor vogels. Vooral ’s winters verblijven tienduizenden wintergasten zoals:
Smient, Krakeend en Slobeend op de plas en ook minder algemene soorten
als: Krooneend, Tafeleend, Brilduiker, Dodaars, Wintertaling, Kuifduiker,
Geoorde Fuut en Kleine Rietgans. ’s Zomers verblijven ook de Blauwborst,
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IJsvogel, Snor, Cetti’s zanger, Oeverloper, Witgatje, Zwarte Stern en diverse
Zwaluwsoorten bij de Surfplas om er te broeden of te foerageren.
Het huidige gebruik van het gebied is vanuit natuur oogpunt feitelijk al niet
optimaal, maar onder de huidige beleidsregels acceptabel. Vergroting van de
recreatiedruk door kitesurfing heeft een nog veel grotere verstoring tot gevolg
en is ons inziens niet verantwoord. We pleiten er dan ook voor om de
verbodsbepaling voor kitesurfen in de APV te handhaven en het beleid te
richten op behoud en herstel van de natuurwaarden die toch al onder druk
staan.
Wellicht is het interessant voor u te weten dat “Kite” de Engelse benaming is
voor “Wouw”, een roofvogel die o.a. leeft van andere vogels. Kitesurfen heeft
het effect van een roofvogel op de aanwezige vogelpopulatie die tot op ca 700
meter ernstig wordt verstoord, met zijn allen in paniek op de wieken gaan en
voorlopig niet terugkeren. Om deze reden wordt kitesurfen elders in Nederland
beperkt toegestaan op veel grootschaliger watergebieden dan de Surfplas,
waarbij kitesurfers een beperkt gebied verstoren en er genoeg ruimte overblijft
voor vogels.
Vanwege de onoverkomelijke natuurbezwaren tegen het initiatief om te
kitesurfen op de Surfplas verzoeken wij u zich in te zetten om dit initiatief geen
doorgaan te laten vinden.
Desgewenst kunnen wij u een nadere toelichting geven op deze brief en u
wetenschappelijke publicaties toesturen over de verstoringsgevoeligheid van
vogels in relatie tot kitesurfen en een overzicht van waarnemingen van vogels
op en bij de Surfplas.
Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen, alsmede uw reactie op deze
brief.
Met vriendelijke groet, mede namens de KNNV afdeling Gouda e.o.
Ton van Rossum,
voorzitter IVN afdeling IJssel en Gouwe
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Rietput vitalisatie
Edwin Hakkennes
Put van Pels: Project Rietput vitalisatie
Op de Snippendrift, een terrein van Staatsbosbeheer in de polder Lang
Roggebroek ligt de ‘Put van Pels’. Dit is een rietput van 135 bij 15 meter. De
‘Put van Pels’ staat niet in open verbinding met het water van de Reeuwijkse
Plassen, want ten opzichte van de plas staat het waterpeil van de put hoger in
de winter en lager in de zomer. Hierdoor bevat de put voornamelijk
regenwater, waar weinig zouten en fosfaten zitten. Dit is een gunstig milieu
voor de rietplanten.
De ‘Put van Pels’ is rond 2000 vol gezet met riet stekken. De rietstekken
hebben zich ontwikkeld tot vitaal riet, en de gehele rietput groeit ermee dicht.
De rietwortels spoelen niet uit, waardoor het pakket wortels steeds dichter en
hechter wordt. Dit heeft als gevolg dat nu ook bomen zoals Zwarte Els en Wilg
in de rietput gaan groeien. Als we hier niets aan doen, groeit deze put in een
decennium dicht tot een moerasbos. Om dit te voorkomen, moeten de
opschietende bomen (het opschot) jaarlijks verwijderd worden. Dit gebeurt
handmatig, wat een arbeidsintensieve methode is.
De gewenste situatie is, dat de opschietende bomen niet meer handmatig
verwijderd hoeven worden. Deze ideale situatie is te bereiken door de
verlanding gedeeltelijk tegen te gaan, zodat de put straks op één moment
verschillende stadia van verlanding heeft, met alle bijbehorende
plantensoorten. Een dergelijk gebied heeft grote aantrekkingskracht op
verschillende insecten, vogels, vissen, amfibieën, reptielen en wellicht zelfs
zoogdieren. Met andere woorden, het is een versterking van de diversiteit van
flora en fauna.
Om dit te bereiken, hebben we
drie delen van de put, opnieuw
tot de bodem uitgegraven met
een dragline, en geprobeerd
een nieuw talud onder water
aan te brengen. Voor deze
werkzaamheden hebben we
subsidie aangevraagd, en
gekregen, van De Groene
Motor (provincie Zuid-Holland),
de stichting Veen, en
Staatsbosbeheer. Dank
daarvoor!
Ik zit op deze foto zelf in de
graafmachine. Het echte werk heb ik natuurlijk aan de professional gelaten.
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Dinsdag 25 februari was het zover. Op maandag middag had ik in de
stromende regen nog nieuwe markeringsvlaggetjes geplaatst, om de locatie
van de uit te graven delen aan te geven. Op dinsdag was het beter weer.
Om half acht een ronde gelopen met de boswachter, Willem Burggraaf, om te
zien of we bijzondere soorten zouden verstoren. Buiten een paar ganzen en
hazen op aanpalende weilanden, vlogen er alleen een paar buizerds over de
rietput.
Even later verschenen de graafmachine en de tractor met aanhanger vanaf
de Twaalfmorgen. De tractor bleek niet bruikbaar te zijn, door het natte
weiland kwam deze vast te zitten. Na kort overleg is besloten om een rupskieper in te zetten, die echter eerst moest worden opgehaald.
Daarom zijn we begonnen met het uitgraven van de eerste van de drie delen,
aan de zijde van de Twaalfmorgen, en dan vooral de kluiten waar Zwarte Els
of Wilg in groeiden. Na een telefoontje met de boswachter, kwam deze nog
even een snoeischaar en zaag brengen, zodat ik deze kluiten kon scheiden in
wortels en takken. Wat we met de takken en kluiten zouden doen, wist ik toen
nog niet.
De stapels takken groeiden echter gestaag. We hebben ook de delen die niet
uitgegraven zouden worden grotendeels van de bomen ontdaan. Het was
duidelijk, dat de bomen een paar jaar geleden afgezet waren. In vrijwel alle
kluiten kon je duidelijk de afgeknipte stronk zien, en waren er 3 tot 8 nieuwe
uitlopers bijgekomen. Het afknippen van dit soort bomen boven de waterlijn
lijkt dus niet zo effectief. Wellicht kunnen we dat beter in de zomer doen, als
het water laag staat, en dan liefst zelfs onder de waterlijn.
Na enige tijd kwam de rupskieper. Een rupsvoertuigje met een kiep-bak, waar
naar schatting een kubieke meter aan grond mee vervoerd kan worden.
Hiermee konden de rietzoden,
waar geen boomwortels of
takken meer in zaten, naar de
plas-kant van het weiland
vervoerd worden. De rietput
bleek ondieper dan verwacht. De
bodem had reeds een glooiend
verloop, van 0 cm diep aan de
rand tot ongeveer een halve
meter diep in het midden.
Om niet een enorme hoeveelheid
grond over te houden, en te moeten verplaatsen, hebben we besloten om de
put niet dieper te maken dan hij al is, en alleen de rietwortels te oogsten. In
het midden kon de graafmachine met zijn halve meter hoge rupsbanden staan
met het bovenste gedeelte van de rups nog net boven het water.
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Aan de plas-zijde van het
eiland is een groot gedeelte
van de rietzoden tussen de
bomen van het eilandje op de
kop van het weiland gelegd.
Dat mag daar weer uitlopen
als riet. De rest is aan de
linker en rechter kant van het
weiland langs het water
gelegd, om te worden
opgehaald door de boot van
de varende aannemer. Deze was helaas te laat, waardoor het werk niet op
dezelfde dag afgerond kon worden. Met de eerste lading rietzoden (15 kuub)
ben ik meegevaren naar de Schuurwerf, waar de zoden langs de kant, op de
nieuw aangelegde beschoeiing zijn neergelegd.
De hele dag zijn we in de gaten gehouden door een torenvalkje, die er zo nu
en dan ook met een prooi vandoor ging.
Omdat de varende
aannemer uiteindelijk
een deel van de
rietzoden heeft laten
liggen, hebben we op
de werkdag van 7
maart (de laatste voor
Corona) met 10
man/vrouw de
achtergebleven berg
afgevlakt.
Pas na het broedseizoen, half juli, konden we gaan kijken naar het resultaat.
De gehele rietput, waar in februari nog een halve meter water stond, was
drooggevallen, en verschillende soorten planten lopen uit op de nieuwe
bodem. Een aantal planten die opvielen waren wolfspoot, wederik,
kattenstaart, pitrus, moerasandoorn en munt.
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Treffend was om te zien hoe rietstengels die omgevallen zijn, kunnen
uitgroeien tot een lengte van wel 9 meter, waarbij er om de 20 centimeter een
worteltje naar beneden en een nieuwe spriet naar boven groeit. Ik heb er dus
alle vertrouwen in, dat deze rietput weer snel vol staat met riet.

Het plan is nu, om over 4 jaar de een volgend gedeelte van de rietput leeg te
graven, en die rietstekken elders te gebruiken.
Er moet er soms wat onderhoud gepleegd worden om ons cultuurlandschap in
stand te houden. Net als bij een knotwilg!

Oplossing filippine uit Inktzwam 2020-2
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Herfstfilippine
In het diagram moeten woorden worden ingevuld, waarvan de omschrijving
hieronder is gegeven. Het cijfer voor de omschrijving correspondeert met het
cijfer van de regel waar de oplossing moet worden ingevuld. In het diagram
geldt: gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Bij juiste oplossing ontstaat in de grijze kolom van boven naar beneden een
woord. Deze oplossing staat op pagina 11 van deze Inktzwam.
Omschrijvingen:
1 herfstbloem
2 herfstkleding
3 de els draagt nu …..
4 seizoen
5 trekvogel
6 herfstmaand
7 deze zie je nu veel in de lucht
8 paddenstoel
9 herfstfruit
10 diertje dat in de herfst in winterslaap gaat
11 gaat in oktober in
12 deze liggen nu overal
13 heftige storm
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KNNV - Activiteitenprogramma 2020
Activiteitenprogramma 2020-3 (onder voorbehoud)
Zondag 18 okt. Stadswandeling Gouda cultuur en natuur
We maken een wandeling door de binnenstad van Gouda met uitleg over
historie en over stadsplanten.
Vertrek: 10.00 uur oude stadhuis op de Markt
Begeleider: Marjan Veerman en Lourien van der Hoek
Zondag 1 nov. Bezoek Hortus Botanicus in Leiden
In de hortus is op dit moment een tentoonstelling van Columbus tot Mayflower,
Amerikaanse planten uit die tijd. Museumjaarkaart geldig. We gaan per trein.
Vertrek: 10.21 trein Gouda Centraal richting Alphen.
Begeleider: Jan Uilenbroek
Zaterdag 14 nov. Vogelexcursie pier van IJmuiden
In het verleden zijn hier behalve veel steenlopers, paarse strandlopers en
drieteenstrandlopers vaak verrassende waarnemingen gedaan zoals een
Bokje en op zee Jan van Genten.
vertrek: 9.00 uur NS station Gouda. begeleider: Elly Meindert
Zondag 29 nov. Bezoek Natuurhistorisch museum in Rotterdam
Het museum bevat naast een tentoonstelling stadsnatuur ook een collectie
fossielen van Nederlandse bodem. Museumjaarkaart geldig.
Gaarne opgeven i.v.m. vooraf reserveren.
Vertrek: 10.07 uur trein Gouda Centraal naar Rotterdam
Begeleider: Jan Uilenbroek
Zaterdag 12 dec. Vogelexcursie Willeskop
Bij Oudewater ligt een interessant gebied waar we in het verleden veel
eenden en ganzen en zelfs een Roerdomp gezien hebben.
Vertrek: 10.00 uur NS station Gouda. Begeleider: Elly Meindert
Zondag 3 jan. Strandwandeling Scheveningen naar Kijkduin
Na de feestdagen zijn we toe aan een frisse wandeling We lopen van
Scheveningen over het strand naar Kijkduin en terug door de duinen.
vertrek: 10.00 uur vanaf NS station Gouda. begeleider: Frans Kingma
Zaterdag 16 jan. Vogelexcursie Surfplas Reeuwijk
Om de wintergasten te zien maken een rondje rond de Surfplas.
vertrek: 10.00 uur parkeerterrein voor restaurant Reeuwijkse Hout.
Begeleider: Kees Hendriks
Zaterdag 30 jan. Gimborn Arboretum in Doorn
Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn bevat een interessante collectie
bomen en struiken. In januari bloeien er verschillende soorten Hamamelis.
Gaarne opgeven i.v.m. vooraf reserveren
Vertrek: 10.00 uur, NS station Gouda. Begeleider: Marjan Veerman
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