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1. Afdeling

Bestuur
Dit jaar zal het bestuur zich naast alle lopende zaken met name richten op gestructureerder werken
binnen de afdeling. Dit zal een vorm gaan vinden in de manier en tijdstip van plannen en communicatie.
De manier waarop wordt nog uitgewerkt.

Bestuur en afdeling:
In de komende jaren zal het belangrijk zijn het bestuur weer uit te bouwen. Behalve bij het bestuur zijn
er ook bij meerdere werkgroepen vacatures. Meerdere functies worden nu vervuld door leden, die
aangeven dit maar tijdelijk te willen doen. Verder zijn bepaalde functies niet alleen niet leuk maar ook te
kwetsbaar als er maar 1 iemand dit doet. Verder willen we werken aan de verbetering van planning en
communicatie binnen de afdeling

Landelijk en regionaal
Het besturenoverleg met de andere Utrechtse afdelingen op het kantoor van het IVN Consulentschap
/digitaal zal ook in 2021 voortgezet worden.
En wij houden de vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen vanuit het landelijke IVN en zullen
hierover communiceren via de nieuwsbrief.
Activiteiten in Nieuwegein
Natuurkwartier/MEC
De plannen voor de ontwikkelingen van het MEC zijn nog steeds volop in verandering. Wel is toegezegd
dat we daar ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de ruimtes.

Activiteiten in IJsselstein
In ieder geval gaat het hierbij om onze activiteiten als lid van het GPIJ (Groen Platform IJsselstein).
Verder is KNIJ (Klimaatneutraal IJsselstein) hier erg actief

Daarnaast leveren leden van onze vereniging een bijdrage aan de monitoring van de idylle.

Dit laatste gebeurt overigens ook in Houten.
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Ledenuitje
Er zijn nog geen plannen bekend over een ledenuitje dit jaar
2. Vertrouwenspersonen
Hopelijk kunnen we in de loop van 2021 weer met alle provinciale vertrouwenspersonen bij elkaar
komen. Als vertrouwenscommissie willen we graag in 2021 in de jaarvergadering en
coördinatorenvergadering aanwezig zijn.
Ton Ikink en Everdien Smeek
3. Projecten
3.1 Tiny Forest
We willen in 2021 activiteiten voor de schoolkinderen organiseren. Verder willen we inventarisaties
maken van alles wat er leeft in het bosje. Als je mee wilt doen of een leuke activiteit weet, laat het
weten.
Contactpersoon: Fons van Kuik | 0615212689 | tinyforest@ivn-nijeo.nl
3.2 Bloeiende bermen
We gaan komend jaar de bermen langs de Galecopperlaan monitoren. Samen met de gemeente
Nieuwegein gaan we ervaren hoe ecologisch bermbeheer in zijn werk gaat.

Heb je ook zin om af en toe lekker een uurtje in de buitenlucht plantensoorten te tellen voor een goed
doel
laat het weten. We zijn al met een enthousiaste club , maar als het je aanspreekt ben je
welkom om een keertje mee te lopen.
Contactpersoon: Fons van Kuik | 0615212689 | bijzaak@ivn-nijeo.nl
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3.3 Bioblitz
In IJsselstein vindt een groot project plaats dit jaar om de biodiversiteit rondom de fruitbomen collectie
te onderzoeken. Daarbij zijn zowel op natuurkennisgebied als op praktisch gebied veel vrijwilligers
nodig. Contact : Carin Laarman en Ivon Vrolijk.
3.4 Natuurgidsenopleiding
Aanspreekpunt : Martin van Genderen | 06-28977859 | martinvangenden@ziggo.nl
De natuurgidsen opleiding zal waarschijnlijk rond of iets na de zomer klaar zijn.
We moeten ons constant aanpassen aan wat wel en niet kan. Dit vergt veel van de organisatie maar
zeker ook van de deelnemers.
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4. Werkgroep excursies
Coordinator : Cecile Kuipers excursies 2021
Dag, datum, tijd

Locatie

Onderwerp en bijzonderheden

Zondagochtend

Landgoed Amelisweerd

Winterwandeling

21 februari, 10.30 uur

Bunnik

Bomen, stinzenplanten, vogels

Zaterdagochtend

Over Heicop, Schaapskooi

Natuurwandeling

Landgoed Oostbroek

Voorjaars-wandeling

Zouweboezem

Vogelexcursie

Natuurkwartier

Slootjesdag (nog niet zeker)

Zondagmiddag

IJsselbos

Plantenexcursie (o.a. orchideeën )

13 juni 13.30 uur

(Hoge Landen)

Zaterdagochtend

Eiland van Schalkwijk

13 maart, 10.30 uur
Zondagochtend
11 april 10.30 uur
Zaterdagavond
8 mei 19.00 uur
Zaterdagmiddag
12 juni 14.00 uur

17 juli 10.00 uur

Fietsexcursie als lenteactiviteit voor
MEC:

Zondagmiddag

Park Oudegein en Idylle

Excursie planten en insecten

22 augustus 13.30 uur

Vertrek bij MEC

Evt. assistentie van Idyllewerkgroep
??

Vrijdagavond

MEC / Natuurkwartier

3 september 10.00

Nachtvlindernacht
Herkansing op zaterdag 4 september

uur
Zondagochtend

Landgoed Oostbroek

Paddenstoelenexcursie

17 oktober 10.30 uur

De Bilt

Zaterdagochtend

Landgoed Beerschoten

Herfstwandeling

Lint en liniepad

Winterwandeling

13 november 10.30
uur
Zaterdag
Ochtend of middag?

Langere wandeling met aandacht

11 december

voor landschapselementen.
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5. Werkgroep Insekten
Coördinatie: Eveline Zijderveld
Doel: kennis vergroten en gezamenlijke/publieke uitwisseling en inventariseren.
Liefhebbers, die een avond of een excursie willen bijwonen: welkom!
Graag wel even een telefoontje/appje/mail, zodat we weten op wie we kunnen rekenen.
Mocht het coronagebeuren nog roet in het eten gaan gooien, dan zoeken we later nog
excursiebestemmingen dichter bij huis. Bijv: Het Klooster, de Bossenwaard, Fort ’t Hemeltje.
Winteravondbijeenkomst op de 4e dinsdag van de maand in het NME Houten om 20.00u
Di 26-1

Presentatie Swalmen en verdere wensen/ideeën en evaluatie 2020. Uitwisseling
wetenwaardigheden.

Di 23-2

Biologische momenten.

Di 23-3

Voorbereiding BioBlitz, een onderdeel van Waarneming.nl, waarbinnen een bepaalde dag
zoveel mogelijk soorten geïnventariseerd gaan worden. Een boomgaardgebied in
IJsselstein zal hiertoe worden geïnventariseerd.

Di 23-11

Nieuw jaarplan 2022 maken

Buitenactiviteiten op de 1e maandagmiddag van de maand om 13.30u
Uitzondering: dagexcursie op 12-4 en 5-7.
Ma 12-4

Zanderije bij Maarn. Veel zandbijen te verwachten. Aflslag 21: dan direct 1 e weg rechts
tot parkeerterrein. Dagexcursie, start om 10.30u.

Ma 3-5

Vikinghof natuurgebied, Melkwegse Tiendweg 1, Wijk bij Duurstede.

Ma 7-6

Londotuin bij Leersum.

Ma 5-7

Plantage Willem III bij Elst, weggetje naar parkeerplaats vanaf de Rijksstraatweg. Excursie
voor een hele dag. Start: 10.30u.

Ma 2-8

Vlinderidylle Houten.

Ma 6-9

Heidestein bij Driebergen. Parkeren bij toegang aan de Arnhemse Bovenweg.

Ma 4-10

Niënhof bij Bunnik. Spinnenexcursie.

Waarnemingen gaan naar www.waarneming.nl .
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Mary of iemand anders stuurt groepsleden een gesignaleerd beestje, wat door anderen verder
uitgediept gaat worden in voorkomen, gedrag, leefwijze enz. (evt onderwerpen voor de winteravonden).
Doel: kennis vergroten en gezamenlijke uitwisseling.

Overige activiteiten:
3 of 4 september Nachtvlindernacht in samenwerking met de Milieuwerkgroep Houten.
Fruitbomenproject BioBlitz.
Inventarisaties van Vlinderidylles en Noorderwaard in Wijk bij Duurstede en Golfterrein NGC
12 en 13 juni Slootjesdagen in samenwerking met de kindergroep. (Eveline informeert)
Eveline Zijderveld, tel 06-41584003 of email: ezijderveld@solcon.nl

6. Werkgroep De Bijenkorf (Jeugdgroep)
Coördinatie: Ben van Straaten
Januari (16-01-2021) ‘Stenen’.
Stenen, tja heel gewoon, denk je, maar na vandaag zal je dat niet meer zeggen.
We gaan ook iets moois maken van steen, wat dat is houden we nog even geheim.
Februari (13-02-2021) ‘Duurzaamheid, zwerfafval verzamelen’
Weet jij hoelang het duurt voordat een stuk kauwgom helemaal is verteerd, of een krant?
Na deze ochtend weet je het allemaal. We gaan ook naar buiten om zwerfafval te
verzamelen. Verder gaan we knutselen met wegwerpmateriaal.
Maart (13-03-2021) ‘(Dier)sporen-speurtocht’
We gaan naar buiten op zoek naar ‘sporen’. Diersporen, maar ook andere sporen.
We gaan dat doen op een hele bijzondere- en spannende manier.
April (17-04-2021) “Beleef de lente”, start zonnebloemwedstrijd
In de lente komt alles weer tot bloei en krijgen de meeste dieren hun jongen.
Wij gaan eens kijken wat wij daarvan kunnen zien. Ook gaan we een zonnebloempitje
zaaien, om een prachtige zonnebloem op te kweken.
Wie zal over een paar maanden de grootste zonnebloem hebben?
Mei (22-05-2021) ‘Bloemen‘
We gaan vandaag eens anders naar bloemen kijken enmaken een bloemenpers om
bloemen en bladeren te kunnen drogen.
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Juni(19-06-2021)‘Waterdiertjes’(is dan geen officiëleslootjesdag)
Vandaag gaan we in de sloten kijken wat daar allemaal leeft, we vangen het een en
anderen proberen de namen van deze diertjes te achterhalen.
Juli (3 of 10 juli-2021) Excursie Ringslangen.
Nog nooit een ringslang in het echt gezien? Vandaag is je kans. We gaan met een I.V.N.Gids op excursie naar Bos Nieuw Wulven in Houten om bij de broedhopen van de
ringslagen te gaan kijken.
Augustus (Vakantie)
September (4-9-2021) ‘Vleermuizen’
We gaan dit keer niet ’s morgens bij elkaar komen, maar in de avond…..spannend!!!
Eerst gaan we leuke dingen horen en leren over de vleermuizen en daarna gaan we naar
ze op zoek. (Aanvang 19.45 in het MEC einde ongeveer 20.45 uur)
Oktober 9-10-2021 ‘Herfstbladeren’ uitslag zonnebloemwedstrijd.
Het is herfst en de bladeren vallen van de bomen.
We gaan lekker naar buiten, bladeren verzamelen en er wat moois van maken.
Ook maken we bekend wie deze zomer de hoogste zonnebloem heeft gekweekt.
November 20-11-2021 ‘Bomen’
Over bomen valt heel veel te vertellen en te zien.We gaan nestkastjes voor de vogels
maken om in de bomen op te kunnen hangen.
December 18-12-2021 ‘Kerst’
Het jaar is weer bijna voorbij. We gaan een mooi kerstlichtje maken en daarbij maken we
gebruik van alles wat de natuur ons te bieden heeft.
Lijkt het je leuk om mee te gaan doen?
Je kunt je opgeven bij Ben van Straaten: Stuur een mailtje naar:
jeugd-ivn-nieuwegein-ijsselstein@hotmail.com of bel: 030-6377522
de activiteit is in het Milieu Educatie Centrum Nieuwegein (MEC) Tijd: 10-12 uur (doelgroep 7-11 jaar)
Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein
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7. Natuurkoffer

7.1 De IVN Natuurkoffer Nieuwegein (De Geinsche Hof)
Coördinatie: Ellen Luttmer
Leden: Maaike Maaike Hulleman, Alei Ikink, Tiny van leeuwen, Willemien Weerkamp en Ellen Luttmer

Voor elk seizoen is er een koffer met grote foto’s en ideeën. We zullen elk seizoen met deze koffer 1
middag naar het verpleeghuis de Geinsche Hof gaan om de natuur naar de bewoners te brengen.
We laten bloemen en planten zien, voelen en ruiken. Tevens halen we een konijn van de
kinderboerderij.
Voor ieder seizoen worden materialen meegebracht die hier betrekking op hebben, zoals schaatsen,
briewerken, schapenwol etc. We maken vaak ook wat lekkers klaar horende bij het seizoen, zoals
stoofpeertjes, gekookte eieren etc.
Vanwege corona zullen we voorlopig niet in het verpleeghuis mogen komen.

7.2 De IVN Natuurkoffer Houten (Het Houtens Erf)
Coördinator: Irene van Enckevort
Voor komend jaar hebben we nog geen concrete plannen. Zodra er iets wijzigt, brengen wij jullie
hiervan op de hoogte.
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8. Werkgroep Vogels
Coördinatoren: Ellen en Ruud Luttmer, e-mailadres ruudluttmer@xs4all.nl

De excursie data en gebieden voor 2021 worden:
Vogelexcursies 2021: Starten 9.00 uur bij Jack's Grillhouse
Altijd laatste zaterdag of zondag van de maand, om en om
Dag
Datum
Gebied*
Zaterdag
30-jan
Den treek, Leusden
Zondag
28-feb
De Lek bij Everdinger Waarden
Zaterdag
27-mrt
Waverhoek
Zondag
25-apr
Pier van IJmuiden eo
Zaterdag
29-mei
De Groene Jonker
Zondag
27-jun
Zouwe Boezem of Nijkerk en
Ermelo nachtzwaluw,
middag/avond excursie
Juli
Niet, zomervakantie
Zaterdag
28-aug
Polder Willeskop
Zondag
26-sep
Jantjesplaat Biesbosch
Zaterdag
30-okt
Amsterdamse Waterleidingduin
Zondag
28-nov
Oostvaardersplassen

* Afhankelijk van wanneer, wat, waar te zien is: Van het schema kan afgeweken worden!
Eén week van te voren worden alle vogelliefhebbers gemaild om te inventariseren wie er meegaan.
Zie voor nadere informatie over de mogelijk aanwezige vogels:
Vogelkijkhut.nl, waarneming.nl en/of visdief.nl
Meerijden 5 eurocent per persoon per km.
Coördinatoren:

Ellen en Ruud Luttmer, e-mailadres ruudluttmer@xs4all.nl
Tel. 030-6043127 Mobiel: 06-30864539
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9. Plantenwerkgroep
De volgende activiteiten staan gepland voor 2021
Cursus determineren: 19 april, 26 april, 10 mei en 17 mei (van 19.30-21.30 uur) en 30 augustus
(terugkomavond gekoppeld aan bezoek Pontwaard van 19.00-21.00 uur).

Excursies:
- 27 maart Stinzenplanten Londo-tuin in Leersum samen met KNNV
- 3 juni Haarzuilens samen met KNNV
- 28 juni Soesterberg
- 19 juni, 27 juni en 4 juli de Tol in de Meern samen met KNNV
- 30 augustus Potwaard in Vianen

In juni wordt de flora van het vogelgebied De Kroon in Tull en ’t Waal geïnventariseerd.
Wellicht wordt er een grassenavond georganiseerd samen met KNNV.

Binnen de planten werkgroep komt in samenwerking met leden van KNNV ook speciale aandacht
voor mossen (informatie : Martin van Genderen)
Coördinatie Frans Kok, Karin Lenten en Richard Janzen
10. Paddenstoelenwerkgroep
De volgende activiteiten staan gepland voor 2021
Zondagochtend excursie en maandagavond determineren en bespreken.
- 5 en 6 september,
- 26 en 27 september,
- 17 en 18 oktober,
- 31 oktober en 1 november.

Coördinatie Karin Lenten en Frans Kok
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11. Vlinderidylles
11.1 Idylle Natuurkwartier
Coördinator: Meta van de Veen
We zetten de vlindermonitoring en inventarisatie van nectarplanten voort. Ook maken we weer een nieuw
ontwerp voor het sinusbeheer en stemmen de uitvoering af met de Groendienst. De mogelijkheid tot
publieksactiviteiten is afhankelijk van de dan geldende Covid 19 maatregelen. Wel zien we kansen in het
participeren in het Online Lentefeest van het Natuurkwartier en regelmatig laten uitgaan van Natuurberichten via
de (lokale) media.
IVN leden en andere natuurliefhebbers die mee willen doen met onze activiteiten zijn van harte welkom! Neem
dan contact op, telefoonnummer hieronder.

Lijkt het je leuk mee te gaan doen met de telgroep of andere activiteiten, je bent van harte welkom!
Neem dan contact op, telefoonnummer hieronder.
Meta van de Veen, coördinator Idylle Natuurkwartier Nieuwegein . 0625354707
11.2 Idylle Houten
Coördinatoren: Rose Dlhopolsky
Het monitoren begint 1 april en eindigt op 1 oktober. Alle gegevens worden ingevoerd in het Landelijk
Meetnet.
De gemeente Houten heeft in april 2020 verschillende struiken geplant. We zijn nieuwsgierig of er
hierdoor in het komende jaar andere soorten vlinders te zien zullen zijn.
Er zijn 2 belangstellenden om eventueel mee te gaan lopen
Vlinderidylle Coordinator, Rose Dlhopolsky
11.3 Idylle IJsselstein
Coördinator: Karin Lenten

Het jaarplan 2021 zal niet veel omvatten. Misschien dat ik/we nog een keer gaan kijken, maar dat durf ik
niet te beloven, daar ook het fruitbomenproject BioBlitz gaat starten.
Als de resultaten meevallen tijdens eventuele eerste ronde volgen er misschien meer bezoekjes, het is
afhankelijk van de opbrengst maar zeker nog geen prioriteit, kort gezegd.
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12. Werkgroep Natuur- en Milieubelangen
Coördinator: Ton Baselmans
IJsselstein
In IJsselstein gaan onze activiteiten als lid van GPIJ ook in 2021 door.
Belangrijke onderwerpen daarbij zijn:
•
•
•
•

Natuurkaart
Omgevingsvisie met daarin beheerplannen
Beoordeling/ advisering bomenkap en groeninrichting
Aandacht voor duurzaamheid in gemeentelijk beleid.

Nieuwegein
Het aardwarmteproject krijgt een vervolg. Wij zijn benieuwd wat de gemeente dit jaar zal beslissen.
Indien er geboord gaat worden op een locatie met belangrijke natuurwaarden zullen wij inzetten op zo
beperkt mogelijke schade aan de natuur en voldoende groene compensatie.
Uiteraard zullen wij blijven opkomen voor het groen in Nieuwegein waar wij dat van belang achten.
Wij blijven attent op plannen van de gemeente om bomen te kappen en reageren zo nodig.
13. Redactie
Leden: Mieke Kroondijk (vormgever), Loes Truijens en Mary van der Plank
Wij zijn van plan op deze voet door te gaan. Drie nummers in kleur met in het maartnummer een
excursieschema 2021. Hopelijk worden we corona zover de baas dat er weer meer kan en er dus ook
weer meer kopij is.
14. IVN ROUTES
Inmiddels heeft Tiny Scholtens zich aangesloten bij het “routeteam”, dus we zijn nu een echte
werkgroep. Tiny gaat zich op alle fronten inwerken, zodat er minder afhankelijkheid bestaat van één
persoon.
In elk nummer van het Zeggeblad wordt een IVN route gepubliceerd. In voorbereiding is een speurtocht
voor kinderen in en rondom de buurttuin “Cirkeltje rond”. Daarnaast heeft Vitens een wandeling
overgedragen om aan te passen rondom de kinderboerderij en het MEC.
We zijn van plan de bestaande routes te gaan updaten en verfraaien. Inmiddels heb ik o.a. in een
workshop van het IVN geleerd ook “links” en audiofragmenten toe te voegen. Die kennis gaan we
toepassen. We willen ook wandelingen of fietstochten in Houten gaan maken.
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