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Bericht van de voorzitter
IVN Vecht & Plassengebied laat jong
en oud beleven hoe
leuk, gezond én
belangrijk natuur is.
Dat doen we d.m.v.
natuuractiviteiten,
cursussen, projecten
en campagnes. Zelf
leren en doen staan
altijd centraal.
Zie ook onze website https://www.
ivn.nl/afdeling/
vecht-en-plassengebied
De Bres is het tijdschrift voor de leden
en donateurs van de
IVN afdeling Vecht &
Plassengebied. Wij
zijn actief in het gebied aan weerszijden
van de Vecht met
daarin de plaatsen
Utrecht, Leidsche
Rijn, Vleuten-de
Meern, Maarssen,
Breukelen, Loosdrecht en Loenen.
Dit is een zeer gevarieerd landschap met
een rijke natuur. In
het gebied organiseren we wandelingen,
lezingen en cursussen. Op deze manier
proberen we mensen
zoveel mogelijk van
het landschap te
laten genieten en te
laten ervaren hoe bijzonder de natuur is.
Nog geen lid?
Ontdek de natuur
met het IVN! Bovendien steun je als lid
ons werk. Wij willen
voor iedereen de
natuur dichterbij
brengen. Ook voor
wie het niet vanzelfsprekend is, zoals
ouderen, chronisch
zieken en kinderen.
Jouw lidmaatschap
helpt daarbij!
Vanaf € 2,- per
maand ben je al lid,
meld je aan via de
website
https://www.ivn.nl/
steun-ivn/word-lid

Terwijl ik dit bericht schrijf, schijnt er een
lekker najaarszonnetje. Voor de meeste
mensen zit de vakantie er weer op en is
het ‘gewone’ leven weer begonnen. Ook bij
onze afdeling komen de activiteiten weer
op gang. Er wordt ook al druk plannen
gemaakt voor volgend jaar. Dat bleek bij de
bijeenkomst die het bestuur met de vertegenwoordigers van de meeste werkgroepen
op 9 september had. Er wordt druk nagedacht over invullingen van excursies,
cursussen, communicatie en andere activiteiten. Zo is de organisatie van de nieuwe
natuurgidsenopleiding al ver gevorderd.
Hierover leest u meer in dit nummer van
de Bres. Sommige werkgroepen zijn ook op
zoek naar versterking en daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de werkgroepen stadsnatuur en de vleermuizen. Deze zoeken nog
extra gidsen. De Commelinhof zoekt ook
mensen die hun handen uit de mouwen
willen steken. Mocht je hier interesse in
hebben neem dan contact op met de contactpersonen van de werkgroep. Wij horen
ook graag van je als je incidenteel iets voor
de afdeling zou willen doen. Neem dan
contact op met het secretariaat van de
afdeling.
Tijdens de werkgroepbijeenkomst zijn niet
alleen de plannen van de werkgroepen

Plasticsoep in het hartje
van Utrecht
In januari werd er in de Catherijnesingel
voor TivoliVredenburg een kunstwerk
opgebouwd. Dit kunstwerk is gemaakt van
plastic zwerfafval uit de oceaan.
De officeële benaming van dit kunstwerk

besproken. Het bestuur heeft ook een
aantal ideeën tijdens deze bijeenkomst aan
de werkgroepen voorgelegd. Het bestuur
heeft over een aantal van deze ideeën
een besluit genomen. Zo zal er bijvoorbeeld
een welkomstmiddag voor nieuwe leden
worden georganiseerd. Ook willen we
bekijken of we in de toekomst jaarlijks in
overleg met de werkgroepen in de afdeling
aandacht aan een thema kunnen besteden.
Dit thema kan een inspiratie zijn voor de
activiteiten die we dat jaar gaan organiseren. Ik gebruik expres de term inspiratie.
Het wordt geen verplichting. Het bestuur
gaat dit nog verder uitwerken. De laatste
tijd was de opkomst van de leden bij de
themalezingen zeer laag. Tijdens de werkgroepvergadering van 9 september bleek
dat er al voldoende andere lezingen, zoals
de Oostbroeklezingen zijn waar de leden
naar toe kunnen gaan. Het bestuur heeft
daarom besloten dat de themalezingen
komen te vervallen.
Verder is het bestuur weer op zoek naar
versterking. Eugenie Weenink heeft
aangegeven dat zij zich niet herkiesbaar
stelt bij de volgende ALV. Zij blijft wel de
ledenadministratie van de afdeling doen.
Dus mocht een van jullie interesse in een
bestuursfunctie hebben, neem dan contact
met mij op.
John van Himbergen
is “Skyscraper” en is ontworpen door het
Amerikaanse bureau StudioKCA. Hiermee
wilden de makers aandacht vragen voor
de problemen van de plastic soep in de
oceaan. Ze verzamelden daarvoor vier
maanden lang blauw en wit plastic afval
aan de kusten van Hawaii, New York en
Zeebrugge.

Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees
en nationaal waterrecht en programmaleider van het Utrecht Centre for Water,
Oceans and Sustainability Law, was voor
een conferentie over duurzaamheid in
Brugge. Daar zag ze het kunstwerk Skyscraper voor het eerst. Ze was onder
de indruk van het ruim elf meter hoge
gevaarte en onderzocht de mogelijkheden
om het kunstwerk naar Utrecht te halen.
Met de hulp van verschillende partners
lukte dat. De Universiteit Utrecht doet veel
onderzoek naar de oorzaken en schadelijke
gevolgen van de plastic soep.
Van Rijswick: “De walvis past niet alleen
heel goed bij ons onderzoek, het is ook
een hele gave manier om mensen bewust
te maken van het feit dat er echt wat moet
gebeuren op dit gebied. Het kunstwerk
is ongeveer zo hoog als een gebouw van
vier etages, dus het valt enorm op. Het
geheel ziet er vrolijk uit, totdat je goed kijkt
en de herkomst van het plastic herkent.
De kunstenaar heeft daar heel goed over
nagedacht.”
“Het past heel mooi binnen ons onderzoek
naar een duurzaam beheer van rivieren en
de zee”, zei Van Rijswick.
Door verwering, zonlicht en golfslag valt
groot plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit
leidt tot ernstige verontreiniging. In 1997
zeilde kapitein Charles Moore van Hawaii
naar Zuid-Californië door de North Pacific
Gyre, een normaal gesproken ongebruikelijke route. Daar, midden op de Grote
Oceaan, zag hij dagelijks stukken plastic langs
drijven. Later keerde hij naar het gebied terug
om nader onderzoek te doen. Dat plastic
bleek niet alleen te drijven, maar ook te zweven in de waterkolom. Moore noemde het
verschijnsel de ‘plastic soup’, ofwel plasticsoep, de term die nu in de hele wereld in

gebruik is.
De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft
van de wereldbevolking is de oceaan de
voornaamste voedselbron. Maar omdat
dit plastic niet verteert kunnen er giftige
stoffen vrijkomen en in onze voedselketen
binnendringen.
Door de degradatie en fragmentatie van
plastics tot kleine deeltjes, kunnen er giftige stoffen uit de plastics vrijkomen. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs
het kleine zoöplankton zien de plasticsoep
– die bestaat uit plastic afval en microplastics – voor voedsel aan. Hiermee dringt het
vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Ook nemen plastic deeltjes onderweg
naar de zee allerlei giftige stoffen op uit
riolen en vervuilde gebieden waar ze doorheen komen, waardoor het als het ware
een soort giftige bommetjes worden. Deze
stoffen komen weer vrij in het lichaam van
het organisme dat het plastic opeet.
De plastic verontreiniging van het zeewater
zou ook onze gezondheid ernstig kunnen
schaden. Het overgrote deel van deze
verontreiniging is afkomstig van het land.
Maar liefst 80% van al het plastic afval in
oceanen wordt geloosd door de industrie
en door mensen op het land en belandt in
zee via rivieren, kanalen en havens. Daarnaast zijn schepen, de visserij en de offshore industrie belangrijke veroorzakers
van de vervuiling, maar vergeleken met het
landaandeel is dit ‘maar’ 20%.
Kortom wij “de mens” maakt er toch
wel een rotzooitje van. Plastic, stikstof,
methaan, fijn stof; kan de mens al deze
problemen aan? Het wordt een spannende
tijd voor de mens.
de redactie

De skyscraper is
eind september weer
afgebroken en
getransporteerd
naar Japan

Fort bij Rijnauwen:
groene verrassing bij
Utrecht
Op zaterdag 21 september vierden
we de jaarlijkse J.P. Thijssedag op
het fort bij Rijnauwen.We startten met koffie en thee en werden
verrast door een enthousiaste
presentatie van Cees de Jong. Hij
nam ons mee terug in de tijd en liet
met sprekende beelden de geschiedenis van het fort zien. Aansluitend
aan de presentatie vertrokken we
samen met Cees voor een rondleiding in en rond het fort.
Onder de rook van Utrecht en vlakbij het geraas van enkele snel- en

spoorwegen, ligt een verrassende
oase van rust: het fort bij Rijnauwen. Het fort maakte deel uit van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en werd in de negentiende eeuw
aangelegd om Utrecht, Noord- en
Zuid-Holland te verdedigen tegen
aanvallen uit het oosten. Het idee
achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie is even simpel als doeltreffend.
Door grote gebieden onder een
laag water te zetten kon men het
rijke westen van Nederland verdedigen tegen vijandige aanvallen. Bij
oorlogsdreiging kon een groot gebied tussen Muiden en de Biesbosch onder water worden gezet.
Maar bij Utrecht was een groot
gebied niet onder water te zetten.
Deze ‘hoogvlakte’ - de Houtense
vlakte - was door eeuwenlange

afzettingen van de Kromme Rijn
ontstaan. Hier was de linie kwetsbaar en daarom werden rond de
stad diverse verdedigingswerken
aangelegd, zoals fort bij Vechten en
fort bij Rijnauwen.

door lagen zand en grind gezuiverd
en kon via druipkokers in de gebouwen worden opgevanen. Als
het fort belegerd zou worden,
zouden de soldaten niet om water
verlegen zitten.

Het fort werd volgens de ‘laatste
mode’ aangelegd en bood plaats
aan 540 soldaten en 105 kanonnen.
De gebouwen werden met aarde
afgedekt om ze te beschermen tegen inslaande projectielen. Hoewel
schootsvelden vrij moesten blijven,
mocht de natuur zijn gang gaan.
De begroeiing zorgde ervoor dat
het fort vrijwel onzichtbaar in het
landschap lag.
Het fort had een ingenieus drinkwatersysteem. De regen die
bovenop de gebouwen viel, werd

Na de tweede wereldoorlog heeft
het fort zijn functie als verdedigingswerk verloren en heeft plaatsgemaakt voor veel bijzondere dieren en planten. Zo voelen de rietorchis en addertong zich hier thuis,
vind je er vleermuizen, vlinders, de
krakeend, grote zaagbek, smient en
wintertaling en is de buizerd er kind
aan huis. Ook de kerkuil en boomvalk zijn regelmatige gasten en ook
de ijsvogel broedt er al jaren. Vaste
fortbewoners zijn zoogdieren zoals
de das, bunzing, vos en ree.

Kortom het fort is rijk aan natuur
en speelt een belangrijke rol als
ecologische schakel.¹
Rond 13 uur lunchten we bij de
kantine van het fort. Heerlijk in de
zon even de benen strekken om
rond 14 uur uitgerust mee te gaan
met de paddenstoelenwandeling of
met de Bunkerpadwandeling.
Tijdens de paddenstoelenwandeling
werden de nieuwe loepjes ingewijd. De loepjes zijn aangeschaft
uit het F. de Winterfonds. Dat had
als resultaat dat iedereen na enige
uitleg van enkele leden van de
paddenstoelwerkgroep zelfstandig
op zoektocht ging en we daarmee
steeds verder van de gebaande
paden af gingen. Een ongebruikelijk
verloop van een paddo-excursie,

maar eigenlijk veel leuker! En,
vooral, IVN-lid waardig!
We eindigden gezamenlijk bij
restaurant Vroeg met een koel
biertje en een biologisch wijnje. We
kijken terug op een zeer geslaagde
Thijssedag en hebben nu al zin in
die van 2020.
We danken de mensen van Stadsnatuur, die de organisatie van deze
dag voor hun rekening namen.
Carin van der Veer
Cees de Jong is voorzitter van de
Vrienden van Fort bij Rijnauwen,
bioloog en directeur van een VMBOen een groene MBO-school.
Hij is ruim 20 jaar als vrijwilliger
betrokken bij het Fort.
1

Bron: Brochure van Staatsbosbeheer: Fort bij
Rijnauwen, een parel in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie

Palmen in de polder

In 2003 heeft beeldend
kunstenaar Marcel
Blekendaal de polderwachter in het Hollandse
landschap geintroduceerd.
Een boswachter zonder
bos, maar met weilanden.
De polderwachter maakt
wandelingen in de polder,
op klompen, met een
polsstok.
Als ‘beeldend kunstenaar’
werkt hij aan de verbeelding van de polder.
Niet met objecten, niet
met schilderijen, maar
met mooie, spannende
verhalen en af en toe een
indrukwekkende gebeurtenis. Uw ‘beeld van de
polder’ zal na de wandeling nooit meer hetzelfde
zijn. De polderwachter is
een wandelend kunstwerk
en vertelt verhalen.
Geïntroduceerd door zijn
maker om het landschap
niet verder te vullen met
fysieke objecten.
De polderwachter is even
aanwezig, werkt aan een
imaginair beeld en
verdwijnt dan weer.
Hij laat niets anders achter dan zijn voetstappen.

“Ik maak mij grote zorgen”, zei de rattenvanger van de week. U kent ‘m wel: zo’n
man die altijd buiten is en echt wel tegen
een stootje kan. Die niet huilt om een
vinger tussen de klem of een prik van een
of ander insect. Maar deze rattenvanger
was gestoken door iets wat hij nog nooit
had gezien. Bijen, wespen en muggen (zeker daar bij het water), daar draaide hij zijn
hand niet voor om. En een hoornaar is ook
geen pretje, maar deze steek was erger.
“Ik weet niet wat het was”, zei hij, “maar dit
heb ik nog nooit gevoeld…”
En daar schrok ik dan weer van. Natuurlijk
ken ik ook de verhalen over het langzaam,
maar zeker, opschuiven van flora en fauna
in noordelijke richting onder invloed van
het veranderende klimaat. En naast die
verhalen ken ik ook de voorbeelden die
dat illustreren. Ik zie ook dat het goed gaat
met soorten die vroeger veel meer moeite
hadden met onze Hollandse winters.
Neem bijvoorbeeld de halsbandparkiet
waarvan in eerste instantie ook werd
gedacht dat hij wanneer de R in de maand
komt zijn biezen zou pakken. Of de gestage
opmars van de eiken processierups die
waarschijnlijk gestuit zou worden door
een lekker strenge Hollandse winter met
rookworst. Maar deze voorbeelden zijn
misschien discutabel. Niet dat het goed
gaat met de genoemde soorten, maar wel
of dat direct samenhangt met de klimaatverandering. Ik begrijp dat u een sterker
beeld wenst om dit verhaal te illustreren.
Bij deze. Tijdens een wandeling door de
polder tussen Maarssen en Breukelen zag
ik in een nieuw aangeplante tuin een soort
die ik nog eerder had gezien in het Hollandse platteland: palmen in de polder.
Wat doen we er aan? Of liever gezegd: er
tegen? Ik ben groot voorstander van het

nemen van maatregelen om te proberen
de opwarming van de aarde wat langzamer te
laten verlopen. Maar ik lees ook de berichten op Facebook waarin mensen stellen dat
“als ik een auto heb die 150 kilometer per
uur kan rijden, dan moet ik dat ook mogen”
met de stelling dat het wel meevalt met de
uitstoot van schadelijke stoffen omdat ze
korter op een bepaald punt zijn en de uitstoot daar dus minder erg is dan wanneer
ze er met een slakkengangetje van 100
voorbij scheuren. En dat vind ik dan weer
discutabel.
Maar ik snap het wel: want ik ben er ook
van overtuigd dat als dingen kunnen, dan
gebeuren ze ook. Dus als een snelweg er
uit ziet als een racecircuit, dan kan je er de
donder op zeggen dat hij ook zo gebruikt
gaat worden. Daarom heb ik geen auto
maar een fiets. Die kan, als ik een beetje
door trap, ook best hard (ik tik soms de
25 km/uur aan). En als ik 25 km/uur kan
rijden, dan moet dat ook mogen! En als de
palmen de Hollandse winters aan kunnen,
dan hangen ze straks ook in de Hollandse
galerij in het Rijksmuseum.
Ik ben er dus niet gerust op dat het goed
gaat komen met die verkoeling van de
aarde. En dan zijn er twee opties: of je gaat
je heel druk maken en proberen het tij te
keren of je beweegt mee. En dat laatste
ben ik van plan. Ik maak me een beetje
druk (door stukjes te schrijven en verhaaltjes te vertellen) maar als dat niet blijkt
te werken dan schuif ik op.
Afgelopen zomer zijn we op vakantie geweest naar Noorwegen. Wat een tof land
is dat! Stoer, mooi, lekker en echt Hollands
zomerweer. Dus als het hier nog veel vaker
40 graden wordt pak ik de fiets en trek ik
naar ’t noorden ;-)
De polderwachter

Classificatie
Klasse: Spermatopsida
Orde: Asterales
Familie: Asteraceae
(Composietenfamilie)
Geslacht: Picris
(Bitterkruid)
Soort: Picris
Naamgeving :
Picris is afgeleid
van het Griekse
pikros (bitter), omdat de plant bitter
smaakt. Echioides
betekent stekel achtig.

Planten die je eigenlijk
gezien moet hebben.
Dubbelkelk
Soms weet je nog precies wanneer je een
bepaalde plant voor het eerst zag. Bij de
Knolboterbloem die ik eerder beschreef
was dat tijdens het vogelweekend op
Texel van 12 t /m 14 mei 2017. John van
Himbergen wees me op de vijf kelkbladen
die bij de bloem zijn teruggeslagen naar
de stengel. Bij de plant waar het nu om
gaat wijzen drie tot vijf omwindselbladeren juist naar boven. Deze keer gaat het
om de Dubbelkelk, Picris echioides, een
plant waar de camping in Bretagne mee
bezaaid was. De middelhoge borstelig
behaarde plant behoort tot de familie
van de composieten. In de FLORA wordt
de Dubbelkelk omschreven als bijna
distelachtig. De plant is sterk vertakt en
heeft goudgele bloemen met hoofdjes
met enkel lintbloemen en wit vruchtpluis
als resultaat. De bladeren zijn langwerpig gegolfd en getand en hebben een
spitse top. Kenmerkend zijn de buitenste
grote, naar boven gerichte, driekante
omwindselbladeren die van boven iets
uitlopen (gesnaveld zijn). Echt een plant
die past bij het ruige landschap niet ver
van zee. De Dubbelkelk staat op open,
warme en vochtige matig voedselrijke
kalkhoudende grond. Op de betreffende
kaart in de Floron Verspreidingsatlas is te
zien dat de Dubbelkelk ook in Nederland
voorkomt, met name op de Wadden, de
Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden en
bij de Grote rivieren. In Zeeland vooral in
bermen en op dijkhellingen. Ondanks de
aanwezigheid in een groot aantal blokken
gaat het in ons land toch om een zeldzame soort. Een plant om vrolijk van te
worden die rond 1500 vanuit Zuid-Europa
naar Nederland is gebracht.
Minder vrolijk waren de berichten die op
de eerste dag van de vakantie in de regionale van Picardië (Noordwest
Frankrijk) stonden. Vanwege de
droogte werd het vuurwerk dat
traditiegetrouw op 14 juli
wordt afgestoken in 23
gemeenten afgelast,
waaronder die in Crécy-enPonthieu en Vironchaux.
Het kan zijn dat je de
naam Crécy bent
tegengekomen in het boek
De Bourgondiërs van
Bart van Loo. Op
bladzijde 54/55 kon je lezen
dat daar de eerste slag van de
100-jarige oorlog – die 116 jaar
duurde – heeft plaatsgevonden.
Aan het landschap ter plaatse is
nu nog te zien waarom het leger van de
Engelse koning Edward III de slag heeft
gewonnen.

In hetzelfde nummer van Courrier Picard
stond onder de kop: ‘La Flore Picardi en
danger’ over twee pagina’s breed een artikel over de achteruitgang van de natuur
in Picardië met een lijst van planten die er
de laatste jaren verdwenen zijn, zoals:
- Pulicaria vulgaris, Klein vlooienkruid; Een
composiet met gele samengestelde bloemen: zowel buis als bloemen, die groeit op
zonnige vochtige plaatsen. Een huismiddel
tegen vlooien: Pulex is vlo.
- Splachnum ampullaceum, Kruikmos;
komt ook in Nederland niet meer voor.
- Halimione atriplex, Gesteelde zoutmelde;
een plant met grijsgroene bloemen komt
in Nederland voor op de Wadden en de de
Zuid-hollandse en Zeeuwsw eilanden.
- Hyocomium armoricum; een mossoort
dat groeit op kalkvrij gesteente in bergbeken.
- Dryopteris cristate, Kamvaren. In Nederland in rietlanden, langs hoogveen ,
bosgreppels.
- En verder: Anemone Sylvestris, Grote
anemoon - Spiranthes aestivalis, Zomerschroeforchis – Mentha pulegium. Polei –
Brassica Oleracea, Kool – Dicranum viride,
een mos – Carex mairei – Zwenkgras, enz.
Zowel de droogte als het niet doorgaan
van het vuurwerk tijdens de nationale
feestdag hakte erin in Frankrijk. Maar het
voorstel van de minister om de AOWleeftijd te verhogen van 60 naar 64 jaar,
maakte de gemoederen pas echt los.
Jaap Stavenuiter

Wat voor weer
vandaag?
Weihnachtstauwetter
Het weer is buiten hard op weg om
ons de tweede hittegolf van deze
zomer te bezorgen als we nu onze
blik alvast op de komende feestdagen richten. Want we dromen toch
allemaal van een Witte Kerst, of
niet soms? Maar een Witte Kerst
met twee dagen sneeuw op de
grond is uiterst zeldzaam in ons
land. Sedert 1900 is dit slechts 8
keer voorgekomen en met het
veranderde klimaat worden kansen op een witte Kerst alleen maar
kleiner.
Ik voorzie in de nabije toekomst
eerder met de Kerst een BBQ
buiten in een aangenaam zonnetje
bij temperaturen die gaan oplopen
tot boven de 15°C dan vrieskou
met sneeuw en ijs. Maar dat is
niet het type Weihnachtstauwetter
dat ik met u wil bespreken. Het
Weihnachtstauwetter (Kerstdooiweer) waar we het hier over hebben is vooral een fenomeen dat in
West en Midden Europa voorkomt
en is in de volksweerkunde een
bekend begrip. Waar het op neer

komt is dat het met de Kerstdagen buiten significant zachter is
dan eerder in december en na de
jaarwisseling. Deze eigenaardige
seizoensgebonden weersverschijnselen worden ook wel singulariteiten genoemd. Een wat bekendere,
de IJsheiligen in mei, is ook zo'n
singulariteit.
Het Weihnachtstauwetter is vooral
goed merkbaar in Centraal Europa,
beter dan in ons land. Vaak is het
begin december winters in centraal
en zuid Duitsland, maar treedt met
Kerst de dooi in, waarna het rond
oud en nieuw weer gaat vriezen.
Deze stijging van temperatuur gaat
dan vaak gepaard met de letterlijke
Kertstdepressie met dus ook vaak
regenachtig, winderig en een zacht
weertype. Het eigenaardige is dat
dit ook in de metingen van weerstations terug te vinden is. Voor
ons land wat minder uitgesproken
vanwege het straffere zeeklimaat,
maar toch. De grafiek laat de
gemiddelde etmaaltemperatuur
zien van december te De Bilt over
de periode 1900/2015. Aanvankelijk
zien we de temperatuur gestaag
dalen, maar op 21 december gaat
deze weer stijgen en tot op Eerste
Kerstdag stijgt de gemiddelde

etmaaltemperatuur ongeveer
0,7°C. Natuurlijk zijn dat gemiddelden, maar het weer gedraagt
zich er wel degelijk naar. Ook in ons
land overleeft een vroeg ingezette
vorstperiode in december de Kerst
vaak niet. In de grafiek is ook een
opmerkelijke daling van de temperatuur op Tweede Kerstdag te
zien. Als we dat vergelijken met de
kansen op sneeuwval uitsluitend
of op Eerste of op Tweede Kerstdag
(dus niet op beide dagen!), dan
zien we dat er er in de afgelopen
118 jaar 11 keer sneeuw is waargenomen op Tweede Kerstdag en
slechts 3 keer op Eerste Kerstdag.
Gooien we alle sneeuwwaarnemingen uit het gehele land op
een grote hoop dan is er over de
periode 1900/2015 in 29 jaar met
Kerst wel ergens sneeuw gezien,
van een licht sneeuwbuitje met
enkele kleine vlokjes tot 1,5 m hoge
sneeuwduinen te Ameland in 1981.
De achtergrondfoto in de grafiek
toont de rijp op 22 december 2007
in de Molenpolder.
Toch alvast een prettige (witte)
Kerst gewenst tijdens een snikhete
zomerdag.
Ton Lindemann

In de kijker
Welmoed de Lang
Welmoed volgde in 2016/2017
de Natuurgidsenopleiding bij IVN
Vecht & Plassengebied. Als slotopdracht organiseerde ze samen
met Annelies Speksnijder, Joop
Bouwman, Diego Rijneker en Jopie
de Gans van 12 t/m 14 mei 2017
een vogelweekend op Texel. Samen
met Joop Bouwman verzorgde ze
de inleiding bij Utopia, een binnendijks vogelgebied. Vanaf de
aangrenzende waddendijk heb je
daar goed zicht op de vogels in het
gebied.
Al tijdens het kennismakingsweekend bij aanvang van de opleiding
werd duidelijk dat Welmoed
freelance sport journalist was. Op
zaterdagmiddag werden de contactpersonen van de voetbalclubs
gebeld en stuurde ze een verslag
naar de redactie. Wat de natuur
betreft gaat haar aandacht vooral
uit naar vogels. En na het weekend
op Texel richtte ze samen met de
andere organisatoren dan ook de
de huidige vogelwerkgroep op. De
Natuurgidsenopleiding is ze onder
andere gaan volgen omdat ze meer
wilde weten over verschillende
facetten van de natuur, bijvoorbeeld wat doen vogels, waarom en
wanneer?
Op 15 augustus jl. verscheen in
De Volkskrant een artikel naar
aanleiding van het verschijnen van
het boek Meisjesdromen, van EKdebuut tot WK-finale in tien jaar,
van Volkskrantverslaggever Willem
Vissers, een weerslag van 10 jaar
vrouwenvoetbal. Wat hem vooral
fascineert is de weg naar het succes: Van frustratie, vallen , opstaan,
tranen naar de euforie, met alleen
ambitie als brandstof. Vissers schrijft:
‘De redactie van de krant viel van
hun stoel toen ik me vrijwillig
meldde voor het EK van 2009 in
Finland. ‘Die vrouwen verliezen nog
van een B-elftal van jongens zei
men in die tijd’. De kranten hadden
in 2009 hun jongste bedienden
gestuurd, àls ze al iemand hadden
afgevaardigd. We waren met een
vast groepje van vijf. Het meest

bleef Welmoed de Lang me bij. Ze
schreef voor de KNVB en voor het
Leidsch dagblad al jaren als freelancer over vrouwenvoetbal. Ze
was met een soort camper op reis,
om de kosten zo laag mogelijk te
houden. En ze had net een boek
geschreven over vrouwenvoetbal:
De voetbalvrouwen komen eraan,
met als onderkop: hoe meisjesdromen werkelijkheid worden, de
biografie van Vera Pauw.
Welmoed de Lang is intussen
afgehaakt, net als haar voorbeeld
Vera Pauw. Zij verdween toen ze
zich volgens de bond te veel met de
commerciële ontwikkeling van het
vrouwenvoetbal wilde bemoeien.
‘Daar had de bond andere mensen

voor’. Welmoed was alleen even
boos toen ze hoorde dat bondcoach Sarina Wiegman als eerste
vrouw een standbeeld kreeg in de
beeldentuin van de KNVB in Zeist.
Dat beeld had er allang moeten
staan: voor Vera Pauw, de pionier.
Titel : De voetbalvrouwen komen
eraan
Auteur : Welmoed de Lang, Vera
Pauw
De bibliotheek : Vera Pauw, Welmoed de Lang
Boekwinkeltjes
ISBN : 97 89 04 39 12 860
Uitgever : Tirion (overgenomen)
De redactie

Sjoerd-Dirk van der
Est
Aan de Natuurgidsenopleiding
2004/2005 die Sjoerd-Dirk en ik volgden namen cursisten deel die een
opleiding in de richting bosbouw,
natuurbeheer of ecologie gevolgd
hadden. Er waren mensen onder
die pensioen in het vooruitzicht
hadden en zich in de natuur
wilden verdiepen, iets waar ze niet
eerder aan toe waren gekomen.
En mensen die als vrijwilliger of
medewerker van een natuurorganisatie hun kennis wilden verdiepen
en uitdragen. Voor al die personen
gold dat ze samen met anderen
van de natuur wilden genieten.
Sjoerd-Dirk sprong er vanwege
zijn plantenkennis uit. Tijdens de
Natuurgidsenopleiding 2016/2017
verzorgde hij een cursusdeel over
ecologie, de cursisten leerden
daarbij dat een plantengemeenschap iets zegt over de bodem en
andersom dat de biotoop aangeeft
welke planten je er kunt aantreffen.
Met zijn kennis ondersteunt hij
Pien Jansen bij de inrichting en het
op naam brengen van planten in de
Commelinhof in park Vechtenstein
in Maarssen. We hebben het in
het interview over de natuur en de
zaken die ons raken. Maar gezien
zijn kennis allereerst de vraag
waarom hij de gidsenopleiding is
gaan volgen.
Sjoerd-Dirk: ‘Ik was net afgestudeerd voor de studie bos- en
natuurbeheer aan de Hogeschool
Van Hall Larenstein in Velp. Het viel
in die tijd niet mee om in die sector
een baan te vinden. Het is en was
een pré om op je CV te kunnen
vermelden dat je bij het IVN een
gidsenopleiding had gevolgd of
vrijwilligerswerk in de natuur had
gedaan. Het toonde aan dat je
interesse had in de natuur, over
de nodige kennis beschikte en als
gids een groep kon begeleiden.
Judith Sterken was een medecursist
waarmee ik geregeld contact had.
Ze had bodemkunde gestudeerd
bij de Universiteit van Wageningen
en kreeg een baan aangeboden bij
Staatsbosbeheer. Zij zag daar van
af, waarop haar contactpersoon
mij op haar voorspraak uitnodigde
voor een gesprek. Zo kwam ik aan
m’n eerste baan als ecoloog. Tegenwoordig werk ik als ecoloog bij een
Advies en Ingenieursbureau. In het
kader van de Wet natuurbescherming dient men bij de uitvoering
van ieder bouwproject te zorgen
dat er verantwoord wordt omgegaan

met planten en dieren; dat begint
met het opstellen van een natuurrapportage. Het bureau heeft specialisten in huis op het gebied van
milieuadvies en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving’.
‘Mijn kennis van planten kwam niet
uit de lucht vallen. Kennis van de
flora was een onderdeel van het
lesprogramma in Velp. Tijdens dat
studieonderdeel kreeg je allerlei
planten voor je die je moest determineren. Ik zakte voor die toets en
moest voor dat vak aan het eind
van de zomervakantie hertentamen doen. Tijdens de hele zomervakantie ben ik met wilde planten
aan de slag geweest met dé Heukels onder handbereik. Die zomer
kreeg ik de smaak van detemineren
van planten te pakken en slaagde
met glans en de interesse in wilde
planten die toen werd gewekt is
gebleven’.
Sjoerd-Dirk: ‘Ik ben geboren en
getogen in Hellevoetsluis, een
gemeente niet ver van de duinen
van Voorne Putten in Zuid-Holland. En nee, ik was geen lid van
de NJN, Nederlandse jeugdbond
voor natuurstudie, dat is pas later
gekomen. Op mijn 18e ben ik bosen natuurbeheer gaan studeren in
Wageningen en lid geworden van
een studentenvereniging en sociaal
betrokken bij de commissie muziek,
die fungeerde als een soort van
feestcommissie. Ik was zoekende
naar mijn ware identiteit en ben
daar letterlijk opgeleefd. Vergelijk
het met een Zonnebloem die pas
laat in het seizoen in bloei komt. In
Wageningen had ik ook mijn coming-out. Toen ik daar ging studeren
ging het in mijn richting nog puur
om bosbouw gericht op de opbrengst. Men hanteerde een modelmatige benadering van de natuur en ik had meer behoefte aan
een praktisch gerichte opleiding en
ben daarom overgestapt naar Velp’.
‘Ik vind het tragisch dat de natuur
er door de overmatige uitstoot van
stikstofverbindingen zo slecht voor
staat. Dit ondanks het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) dat naast de
economische ontwikkeling moest
zorgen voor minder stikstofuitstoot
en sterkere natuur. Het resultaat
is dat door de overvloedige uitstoot de snelgroeiende planten de
wilde planten die het van voedselarme grond moeten hebben
overwoekeren. Van ‘Europa’ mag
er in de openbare ruimte van alles
gedaan worden op voorwaarde dat
er herstelmaatregelen worden genomen en de effectiviteit van deze
maatregelen dienen wetenschap

pelijk te worden aangetoond. Dat
laatste is niet gebeurd. De overheid
heeft in die situatie geen plan B en
dat wreekt zich. Terwijl natuur een
onderdeel moet zijn van alles wat in
de openbare ruimte wordt gedaan’.
Sjoerd –Dirk: ‘De overlast die de
eikenprocessierups oplevert is iets
dat vaker gebeurt bij exoten. Het zijn
soorten die hier zijn gekomen omdat
ze zijn meegelift met de goederenstroom of ze zijn vanuit het zuiden
opgerukt door de opwarming van
West-Europa. Ondanks een tijdelijke
maatregel als het wegzuigen van de
rupsen breidt de populatie zich nog
steeds uit. De soort is nu nog dominant, maar op een gegeven moment
doet de natuur mogelijk werk en
wordt de soort in toom gehouden
door natuurlijke vijanden. En dat terwijl de Dennenprocessierups zich al
aandient op de grens tussen Frankrijn en België. Gelukkig kun je nu al
zien dat kauwtjes doorhebben hoe
ze de eikenprocessierups kunnen
aanpakken’.
‘De mooiste natuur van Nederland
zijn voor mij de duinen van Voorne
en Kwade hoek. In Nederland komen
geen oerbossen voor. In een vochtig
moerasbos in de duinen van Voorne
staan Zwarte elzen, die daar al sinds
de Middeleeuwen groeien. Erg hoog
zijn ze niet, maar wel dik. Ze lijken
daarnaast niet oud maar ze zijn het
wel, dat maakt het voor mij heel bijzonder. Bij Kwade hoek gaat het om
het buitendijkse deel. In de kwelder
doet de natuur zijn werk, terwijl in

natuurgebieden vaak moet worden
ingegrepen (beheerd), dat is hier niet
het geval.
Dichter bij huis, in Houten-noord
ligt het Wulvensebos dat op het
eerste gezicht lijkt op een veredelde
hondenuitlaatplaats waar de bomen
in strakke rijen zijn geplant. En toch
is er dankzij een groep vrijwilligers,
waarvan Peter van Wieringen de
gangmaker is, een mooi stuk natuur
tot stand gekomen,. Het mooiste
stuk is de plek waar een uitloper van
de Oude Rijn is uitgegraven. Daar is
schraalgrasland ontstaan waar het
grondwater in de winter hoog staat,
waardoor het terrein niet verruigt. In
het voorjaar zakt het peil van het water langzaam, waardoor er daar veel
orchideeën groeien. De werkgroep
maakt er broedhopen, daarom tref
je er veel ringslangen aan’.
Sjoerd-Dirk: ‘De achtertuin van ons
huis heeft een natuurlijke oever
aan het water. Toen we er kwamen
wonen stond er metershoog riet. We
hebben er een soort van proeftuin
van gemaakt , waarbij we om waterplanten tussen het riet te krijgen., het
riet geregeld afknippen. Het resultaat is dat er nu 25 soorten planten
in de rietkraag groeien: Watermunt,
Watergentiaan, Kattenstaart, enz. De
vaandeldrager daarbij is het Water
kruiskruid, een zeldzame soort in
de regio. De Kattenstaart zorgt voor
veel kleur en er komen insecten op
af, o.a. libellen. De achtertuin is op
deze manier een kraamkamer voor
de natuur.
Jaap Stavenuiter

En dan krijg ik de vraag voorgelegd of ik weet waar Weesp
tegenwoordig bekend om is. Dan
denk je allereerst aan Weesper
moppen, want die vallen bij
iedereen in de smaak. Fout, het
is de Rivierdonderpad. Geen pad,
maar een vis van 13 cm lang die

foto: Sportvisserij Nederland

zich overdag tussen de met granietkeien beklede oevers van de Vecht
en de kom van Weesp schuil houdt.
Eén van de kenmerken van de vis
zijn de twee rugvinnen, waarvan de
kortste vlak achter de kop zit.

Natuurvriendelijk
onderhoud van water
De werkgroep Stadsnatuur wilde
vorig jaar een visexcursie organiseren in een stadsvijver in Leidse
Rijn. Bij het ‘voorlopen’ bleek deze
vijver zojuist geheel gemaaid te zijn:
alle water- en oeverplanten waren
afgemaaid, waardoor de vijver een
kale bak was geworden. Dit zou toch
beter moeten kunnen?!
Waarom worden water- en oeverplanten eigenlijk gemaaid?
De aanwezigheid van waterplanten
in een water is heel belangrijk voor
vissen en andere waterdieren. Watervegetatie biedt voedsel, schuilgelegenheid tegen predatie en dient
voor vissen bijvoorbeeld ook om de
eitjes op af te zetten. De volledige
afwezigheid van waterplanten leidt
tot soortenarme en onevenwichtig
opgebouwd ecosysteem.
Veel watergangen en vijvers raken
in de loop van het zomerseizoen
echter sterk begroeid met waterplanten. Als er dan niet wordt
ingegrepen kunnen er problemen
ontstaan met het waterbeheer - het
water kan door dichte waterplantenmassa’s onvoldoende afgevoerd
worden.
Ook ontstaan er meerdere problemen voor de ecologie van een water
bij een sterke groei van water- en
oeverplanten. Als er niets wordt
gedaan zal een waterpartij uiteindelijk dichtgroeien en verlanden. In
een eerder stadium raakt het water
echter al zo vol dat zuurstofproblemen kunnen ontstaan. Dat werkt
als volgt: onderwaterplanten produceren overdag met behulp van
zonlicht zuurstof (fotosynthese),
’s nachts gebruiken ze echter zuurstof. Bij een surplus aan waterplanten wordt ‘s nachts zoveel zuurstof

verbruikt dat zuurstofloosheid kan
ontstaan (vaak in de vroege ochtend)
die kan leiden tot bijvoorbeeld
vissterfte.
Een andere reden om waterplanten
te maaien is de belevingswaarde.
Omwonenden kunnen vaak meer
genieten van een water met een
gevarieerde en niet te dichte waterplantenbegroeiing, waar ook dieren
zoals watervogels, vissen en amfibieën kunnen voorkomen.
Negatieve gevolgen van maaien
Vanwege verschillende redenen
worden de water- en oeverplanten
dus vaak een of enkele malen in
het seizoen gemaaid. Dit gebeurt
vaak met een maaiboot of met een
maaikorf.
Waterbeheerders hebben vaak hoge
onderhoudskosten en willen deze
kosten graag verlagen. Dit betekent
dat vaak het maaionderhoud wordt
uitbesteed aan de laagst offrerende
aannemer. De praktijk leert dat een
goedkope aannemer het water in
minder tijd moet maaien om het
toch nog economisch rendabel te
maken. Veelal wordt dan gekozen
voor de snelste (vaak niet de natuurvriendelijkste) maaimethode.
Ook wordt dan vaak heel grof en
met hoge snelheid (tijd is geld!)
gewerkt, waarbij geen enkele waterplant blijft staan, de waterbodem
omgewoeld wordt en schade wordt
toegebracht aan de aanwezige
fauna die niet zo snel kan vluchten.
Regelmatig worden vissen daarbij
verwond of gedood door de maaimessen.
Wanneer dit onderhoud elk jaar één
of meerdere keren wordt uitgevoerd
krijgt het ecosysteem geen kans zich
te herstellen en zich te ontwikkelen.
Hoe kan het beter?
Visvriendelijke maaimachines
In plaats van de ouderwetse maaiboot
met sleepmes zijn er alternatieven,
die de waterbodem minder omwoelen, zodat er minder bodemdeeltjes

opwervelen en het water niet zo
sterk vertroebeld en zuurstofloos
raakt. Tegenwoordig zijn er zogenaamde visvriendelijke maaiboten
met minder diepgang en minder
zware schroeven.
De maaikorf wordt vooral gebruikt in
smalle wateren waarbij een maaivoertuig langs de oever rijdt. Bepalend
voor de ecologische effecten die
de maaikorf teweeg brengt zijn de
breedte van de maaikorf en de dichtheid van de waterplantenmassa. Bij
een grote waterplantenbiomassa blijven er verhoudingsgewijs veel vissen
en andere dieren tussen het maaisel
vastzitten en komen daardoor op de
kant terecht. Ook wordt de maaikorf
vaak door de waterbodem getrokken waardoor het zuurstofgehalte
negatief wordt beïnvloed. Voor de
maaikorf bestaan tegenwoordig ook
kleinere geautomatiseerde varianten
die zo afgesteld kunnen worden
dat de bodem en de oever meer
gespaard blijft.
Keuze van het juiste moment
Een aantal periodes in het jaar zijn
niet geschikt om te maaien. Belangrijk
is om niet maaien in het voorjaar,
dat is de voortplantingstijd (paaiperiode) van de meeste vissen en de
broedtijd van watervogels. Als het
warm is in de zomer (watertemperatuur > 20°C) is het ook geen goede
tijd, omdat in warm water sneller
een zuurstoftekort ontstaat. Dit kan
leiden tot vissterfte of naar zuurstof
happende vis aan het oppervlak, die
dan een gemakkelijke prooi vormen
voor visetende vogels.
Als laatste is het late najaar (watertemperatuur < 10°C) en de winter ook
minder geschikt vanwege de winterrust van amfibieën en vissen, die daardoor niet of slecht kunnen vluchten.
Gefaseerd maaibeheer
Gefaseerd maaibeheer wil zeggen
maaien in fases, dus niet alles in één
keer. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld: eerste de ene

helft van een watergang maaien en
enkele weken later (als de eerste
zijde weer is beginnen te groeien) de
andere helft. Andere opties zijn het
zogenaamde stroombaanmaaien of
sinusmaaien – bij stroombaanmaaien wordt alleen het middendeel van
een watergang gemaaid, waardoor
de begroeiing langs de oever blijft
staan, bij sinusmaaien wordt een
kronkelige baan weggemaaid, waardoor meer variatie ontstaat.
Ook kan men bij het maaien specifiek rekening houden met de vegetatie die gespaard moet worden,
bijvoorbeeld een rietkraag, waardoor
er altijd een deel riet (in het water!)
blijft staan. Het streven zou moeten
zijn om 10-30 procent van het oppervlak met water en oeverplanten
bedekt te houden, waardoor er voldoende paai-, opgroei- en schuilgelegenheid beschikbaar blijven.
Verwijderen maaisel uit het water
Als afgemaaide waterplanten op
het water blijven liggen zullen deze
door afbraak en rotting leiden tot
lage zuurstofgehalten. Het is daarom beter maaisel van het water te
verwijderen. Maar dieren die met het
maaisel op de kant terecht komen
zoals amfibieën, moeten wel de kans
krijgen om terug te keren naar het
water. Het maaisel moet daarom bij
voorkeur op de oever gedeponeerd
worden en daar binnen 1-2 dagen
verwijderd worden.
Niet korten op onderhoud
Bij de keuze van de maaimethode en
de uitvoering moeten de ecologische
aspecten voorop staan, hierop mag
niet worden bezuinigd. De manier
van werken van de ‘man op het
maaivoertuig’ maakt een groot het
verschil! Door hiermee rekening te
houden kan veel schade aan het
ecosysteem worden voorkomen.
Willie van Emmerik

Geef je op voor de
natuurgidsenopleiding
2020
Het opleidingsteam is druk bezig
met de voorbereidingen voor de
natuurgidsenopleiding 2020. Als je
geïnteresseerd bent bezoek dan
één van de twee informatieavonden in Nieuwegein of Tienhoven.
De voorbereidingen
Achter de schermen gebeurt veel
om deze natuurgidsenopleiding tot
één van de mooiste ervaringen in
jouw leven te maken.
De eerste lesavonden en praktijkochtenden krijgen vorm.
Naast het elkaar, en het IVN leren
kennen gaan we kijken naar bomen
in de winter en wintervogels spotten langs de Lek. We maken kennis met duurzaamheid en hoe we
binnen het IVN daar mee omgaan
en we krijgen inzicht in de geologie
van onze streek.
Het kennismakingsweekend wordt
op 20, 21 en 22 maart 2020 gehouden in het Koos Vorrinkhuis in
Lage Vuursche. Tijdens dit weekend maken we intensief kennis
met elkaar en het IVN. We oefenen
vaardigenheden die nodig zijn voor
een natuurgids, afgewisseld met
leuke en interessante natuurbeleving.
Interesse?
Bezoek één van de informatieavonden met uitgebreide toelichting
en proef de sfeer op 19 november
in het Milieucentrum Nieuwegein,
Geinoord 9, Nieuwegein of op 26
november in het streekmuseum
Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven. Beide avonden starten om
20.00 uur.

Praktische informatie
De opleiding start op dinsdagavond
14 januari 2020.
Twee keer per maand theorielessen
op de dinsdagavond en twee keer
per maand op de zaterdagochtend
een praktijkles buiten.
Tijdens schoolvakanties zijn er geen
lessen.
Naast de lessen voer je individueel
of in een groep diverse opdrachten
uit.
Na het succesvol afronden van de
opleiding ontvang je een landelijk
erkend diploma IVN Natuurgids.
De diploma-uitreiking is op zaterdag 10 juli 2021.
De theorieavonden worden per
kwartaal wisselend gehouden
van 20.00 uur tot 22.00 uur in het
Natuurmilieu Centrum Nieuwegein,
Geinoord 9, Nieuwegein en in het
streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven.
De praktijklessen zijn buiten op
verschillende locaties in Nieuwegein,
Utrecht en Stichtse Vecht op zaterdag van 10:00 uur tot ongeveer
12:00 uur.
De kosten voor de opleiding zijn
€ 295,00 inclusief cursusboek en
kennismakingsweekend van 20-22
maart 2020.
Het lidmaatschap van het IVN is
verplicht. Je kunt je als lid aanmelden bij IVN landelijk (https://
www.ivn.nl/word-lid).
Concact
Je kunt contact opnemen met de
organisatie via Jan van Schooten
door een email te sturen naar
jcvanschooten@gmail.com.
Wil je je direct opgeven, neem dan
contact op met de secretaris van
het IVN Vecht en Plassengebied via
truus.ivnvp@gmail.com.

Vecht en plassen actief
15 september vogelexcursie Bert
Bospad
Meteorologisch gezien was het
najaar al begonnen. Maar op deze
excursiedag zomerde het nog heerlijk na, ook op het Bert Bospad. Met
de riet- en weidevogels al op weg
naar het zuiden, ging het tijdens de
excursie vooral om doortrekkers,
zoals de visarend. Bij het voorlopen
op 14 september liet hij zich mooi
zien. Maar tijdens de excursie zelf
was er toch enige twijfel of die
grote roofvogel die tegen de zon in
gespot werd inderdaad een visarend
was. Gelukkig waren er diverse
andere vogels te zien en te horen.
Succesnummer was een graspieper
die zich minutenlang liet bewonderen terwijl hij in het gras aan het
foerageren was. De plantenwereld
deed ook goed haar best. Met veel
laatbloeiers, zoals de wilde bertram, leverkruid, moerasandoorn,
grote boterbloem, rolklaver en
harig wilgenroosje. Tenslotte was
ook de historie en ontwikkeling van
dit gebied met z’n petgaten, legakkers en trilveen een onderwerp
dat de deelnemers aansprak. Voor
velen was het de eerste keer dat
ze konden springen op trilveen,
en daar de typische soorten als
zonnedauw, holpijp en veenpluis
konden zien. Een heerlijke excursie
met 20 geïnteresseerde en betrokken deelnemers.

Zondag 25 augustus
Een slaperige impressie van
het IVN Natuurweekend

De werkgroepen in het Het bestuur
Voorzitter: John van Himbergen
Vecht & PlassengeEmail: johnvanhimbergen@yahoo.
bied
com
Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend
op paddenstoelenjacht
Jeugdwerkgroep en scharrelkids
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep Commelinhof
Contactpersoon: Minke Schröder-Baron
Email: minke.schroder@ziggo.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend
open voor onderhoud.
Voor het publiek op zondagmiddag
van 17 februari tot half mei open.
Adres: Park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Wieneke Huls
Email: w.huls@online.nl
Wandelingenwerkgroep
Contactpersoon: Sharon van Straalen
Email: sharonvanstraalen@hotmail.com
Werkgroep excursies
Contactpersoon: Dries Klooster
Email: dries.klooster@telfort.nl
Aanvraag excursies: Truus Lefeber
Email: truus.ivnvp@gmail.com
Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Annelies Speksnijder
Email: j.e.speksnijder@ziggo.nl
Werkgroep Stadsnatuur
Contactpersoon: Titia Kan-Boot
Email: titiakan@planet.nl
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Vacant

Secretaris: Truus Lefeber
Email: truus.ivnvp@gmail.com
Penningmeester: Terenia de Reus
Email: t.de.reus@xs4all.nl
Bestuursleden: Marloes van der
Beek, Christian Naethuys, Eugénie
Weenink

Vertrouwenspersoon
Alle leden van IVN Vecht en Plassen die
binnen de vereniging te maken krijgen
met ongewenst gedrag en seksuele
intimidatie kunnen mij contacten voor
advies en hulp.
Agnes Janmaat
Telefoonnummer: 0346-243961

Nog wat werkgroepen
Werkgroep communicatie
Contactpersonen
De Bres: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
PR en communicatie: Marloes van der
Beek
Email: marloes.ivn@gmail.com
Website: Harm Dotinga
Email: h.dotinga@hetnet.nl
Winkeltje: functie vacant
Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com

Cursus werkgroepen
Werkgroep natuurcursus
Contactpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com

https://www.facebook.com/ivn vecht &
plassengebied,
achter dit ingewikkeld adres gaat de
face-book pagina van IVN Vecht en
Plassengebied schuil.
Het is een openbare groep, wil je zelf
iets plaatsen dan moet je je even als lid
aanmelden bij Lolke Stelwagen.

Van de Ledenadministratie
Beste mede IVN-ers,
In de afgelopen periode hebben wij
maar liefs tien nieuwe leden mogen
verwelkomen,
Ine van de Gevel
Ad van Soeren
Christian Zielinsky
Marloes Herijgers
Albert Meijer
Hans Keijzer
Corrie van Loenhoud
Kitty Goudzwaard
Barbara Jeurissen
Theodoor Scholte
Leuk dat je jullie erbij gekomen zijn
van harte welkom.
Twee leden hebben ons verlaten en
één lid is verhuisd en in de nieuwe
woonplaats IVN lid gebleven. Hiermee staat de teller op 255 leden.

Belangrijk in 2019
Vergaderdata bestuur
Di 19 november

Ook belangrijk in 2019
7 dec. Nationale vrijwilligersdag

Zaterdag 2
november
Natuurwerkdag in
de
Commelinhof
Met een tiental
deelnemers 800
stinzenplanten bolletjes geplant, het
fundament gelegd
voor een begaanbaar pad achter
het tuinhuisje en
als kers op de taart
het planten van
de sneeuwklokjes
boom.
Deze boom is met
steun van het de
Winterfonds aangekocht naar aanleiding van het voorstel
van Henk Verver
om waardbomen te
planten.

Aan de heer/mevrouw:

Indien onbestelbaar dan graag retour zenden aan:
Ledenadministratie IVN Vecht & Plassengebied
T.a.v. Eugenie Weenink,
Boomstede 505, 3608 BK Maarssen

