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De Bres
De Bres is het tijdschrift voor de leden
en donateurs van de IVN afdeling
Vecht en Plassengebied.
Het gebied waarbinnen de
activiteiten van onze vereniging plaatsvinden ligt aan weerszijden van de
Vecht en bestrijkt grofweg de plaatsen:

Utrecht, Leidsche Rijn,
Vleuten-de Meern, Maarssen, Breukelen, Loosdrecht, Loenen en Abcoude.
Dit gebied is qua natuur en landschap
zeer gevarieerd en van groot belang
voor het milieu en de biodiversiteit van
deze streek.

De werkgroepen van IVN Vecht & plassengebied
Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Lolke Stellwagen
Email: lolkestelwagen@msn.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: Pien Jansen
Email: pierina@freeler.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend open
voor onderhoud. Voor het publiek op
zondagmiddag van 22 februari tot eind
mei open.
Adres: park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Harrie Pelgrim
Email: harriepelgrim@hotmail.com
Wandelingenwerkgroep
Contactpersoon: Reint Dragt
Email: eendracht55@hetnet.nl

Werkgroep excursies
Contactpersoon: Dries Klooster
Email: dries.klooster@telfort.nl
Aanvraag excursies: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl
Werkgroep communicatie
Contactpersonen
De Bres: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
PR en communicatie: Marloes van der Beek
Email: harald.marloes@telfort.nl
Website: Harm Dotinga
Email: h.dotinga@hetnet.nl
Winkeltje: Tineke van Schooten
Email: tinekevanschooten@hotmail.com
Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep Utrecht
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel
Email: dirkjan.boerwinkel@gmail.com
Werkgroep natuurcursus
Contachtpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Henny Suidman
Email: hjmsuidman@hotmail.com

Bestuursvergaderingen
maandag 14 december
Thema- en activiteitenvergadering
donderdag 12 november

Ook belangrijk in 2015
20-21 maart: NL Doet dagen
9-10 mei: Nationale Molendag
24-25 mei: Fête de la Nature
5 juni: Wereldmilieudag
13-14 juni: Landelijke slootjesdag
1 september: Duurzame dinsdag
11 september: Nationale
Nachtvlinderdag
12-13 september: Open Monumentendag
21-27 september: Week van het
Landschap
31 oktober: Nacht van de Nacht
7 november: Natuurwerkdag

Heel belangrijk voor
u en IVN Vecht en
Plassengebied
Op 26 januari 2016 start de opleiding voor IVN Natuurgids. Dit
is voor u de kans om de mooiste
opleiding van uw leven te volgen
en voor IVN Vecht en Plassengebied om nieuwe actieve leden te
winnen.
Op 24 november wordt in het
streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven een informatie avond gehouden. Zie ook het
artikel achter in de Bres

Voorzitter: Bert van der Tol
Email: bertvdtol@zonnet.nl
Secretaris: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl
Penningmeester: Hanneke Boom
Email: hannekeboom64@gmail.co
Bestuursleden: Marloes van der Beek,
Harm Dotinga, John van Himbergen

Van de ledenadministratie
Als nieuwe leden heten wij van harte
welkom:
Agnes Janmaat
Irene Hesterman
Karen Laarveld
We hebben 1 afmelding ontvangen van
een lid dat is overleden.

Van de penningmeester
Uit onze administratie blijkt dat een
groot aantal leden zijn/haar contributie
voor dit jaar nog niet heeft betaald. Wilt
u s.v.p. nagaan of u al betaald heeft
voor 2015?
De contributie bedraagt € 24,00
en het donateurschap € 20,00.

Van het bestuur
Na 10 dagen kamperen in de Jura in
Frankrijk met activiteiten als boomklimmen (niet ik), kanoën, vissen en
zwemmen zijn we de rest van de
vakantie thuis gebleven. Thuis blijven
is toch ook heerlijk. Als je het tenminste zo kunt inrichten, dat je nog steeds
vakantie viert. Inmiddels is het dagelijks leven voor mij en de meesten weer
begonnen. Ook onze afdeling is ook al
vroeg van start gegaan met activiteiten
en vanuit het bestuur zijn we alweer
volop bezig met wat er speelt.
Op dit moment gaat de natuurcursus
alweer bijna van start. We proberen toch nog een stukje in de VAR
te krijgen, omdat de cursus nog niet
helemaal volgeboekt is. Sinds een paar
jaar draait de natuurcursus heel erg
goed en hoeven we weinig moeite te
doen om nieuwe cursisten te werven.
Waarschijnlijk is dat te danken aan
de met zorg opgebouwde contacten
die het cursusteam in de loop van de
jaren heeft verzameld. De mensen die
enthousiast zijn, geven de informatie
aan anderen door of volgen zelf de
natuurcursus verschillende malen.
Complimenten voor het cursusteam
dat het voor elkaar krijgt om elk jaar
een succes te maken van de voor- en
najaarscursus!
Wat ook van start is gegaan is een
fotografieworkshop in het Griftpark
(zie https://www.ivn.nl/afdeling/
vecht-en-plassengebied bij nieuws).
Deze wordt gegeven door de professionele fotografe Heleen Schoorl die
haar inspiratie uit de natuur haalt.
De mooiste foto die uiteindelijk wordt
uitgekozen door een jury komt op de
voorkant van de Bres en wordt op onze

site gepubliceerd.
Vandaag stonden we op de Jaarmarkt
in Vleuten met het IVN-winkeltje. Jan
en Tineke hadden ervoor gezorgd dat
alles tip en top klaar stond en tot in
de puntjes geregeld was. Het publiek
was niet specifiek geïnteresseerd in de
natuur, slechts een enkeling bezocht
onze kraam. Daarom zijn Hanneke en
ik in de ochtend vooral bezig geweest
met mensen benaderen en foldertjes
uitdelen. Verder was het vooral ontzettend gezellig met veel bekenden die we
zagen, en prachtig mooi weer ook nog!
Duidelijk is wel dat het urgent is voor
actieve leden, niet alleen voor excursies maar ook voor het winkeltje, om
herkenbare kleding aan te hebben met
IVN-logo. Er zijn al een aantal mailtjes
binnen gekomen naar aanleiding van
de oproep van Hanneke met wensen
op dit gebied. Het bestuur gaat ermee
aan de slag en jullie horen er meer
over zodra er meer te melden is.
Heel goed nieuws is dat de natuurgidsenopleiding in 2016 definitief van start
gaat.Heeft U belangstelling of kent u
iemand in uw omgeving die hiervoor
belangstelling heeft, meld u aan voor
de informatieavond op 24 november
via email: tinekevanschooten@hotmail.com Minder goed nieuws is dat
Tineke gaat meedraaien in het organisatieteam van de natuurgidsencursus
en daarom per ingang van 2016 wil
stoppen met haar activiteiten voor het
IVN-winkeltje. We zijn daarom op zoek
naar iemand die de organisatie van het
winkeltje wil overnemen. Voel je ervoor,
laat het ons weten. Twijfel je of heb je
bepaalde randvoorwaarden, laat het
ons ook weten. Reacties kunnen naar
ipoley@ziggo.nl.
Marloes van der Beek

Pien Jansen
Tot voor kort hield de groep natuurgidsen die in 2004/2005 de gidsencursus volgde jaarlijks een reünie op
een bijzondere plek in Nederland. In
mei 2012 verbleven we in het Nivon
Natuurvriendenhuis ‘De Bosbeek’ in
het Bennekomse bos bij Bennekom.
Een goede uitvalsbasis voor tochten
naar de Edense- en Ginkelse heide en
het beekdal van de Renkumse beek.
Vlakbij het NIvon-huis ligt het veld dat
als sprengkop koel en helder water aan
die beek levert. Pien heeft binnen de
gidsengroep een reputatie opgebouwd
waar het gaat om haar kennis en
belangstelling van planten. Tijdens het
weekend was ze samen met Dirk van
der Est een groot deel van de tijd in het
veld te vinden. Samen hebben ze de

bloeiende wilde planten geïnventariseerd. Tijdens zo’n weekend wordt er
steeds een inventarisatie gemaakt van
alle dieren en planten die zijn waargenomen. Meestal is het een lange lijst
waarvoor geldt dat bijzondere gebieden bijzondere soorten opleveren.
Voor allen die haar nog niet kennen
allereerst de vraag aan Pien waar ze
die kennis heeft opgedaan? Pien: ’Het
begon eigenlijk heel simpel. Ik volgde
een opleiding voor kleuterleidster en
daarvoor moest je voor het examen 50
wilde planten kennen. De opdracht was
om in een schriftje de namen van de
bloemen te noteren die je had gezien,
de datum, waar je de plant had gezien
en waarom deze juist daar groeide.
Ik schrok van de opdracht, kende de
Boterbloem, het Madeliefje, de Pinksterbloem en de Paardenbloem en
50 soorten dat leek me wel heel erg

veel. Ik wist niet eens of we er in Nederland wel zoveel hadden. M’n vader gaf
me een boek over wilde planten, waar
er meer dan 50 in stonden, dat was
dus een hele geruststelling. Toen half
februari de eerste planten bloeiden ben
ik gestart en een maand later had ik er
50 gevonden en daarna is de zoektocht
nooit meer opgehouden. In de loop der
jaren kwam ik In Maarssen naast iemand
te wonen die de zelfde hobby had. We
gingen naar Vechtenstein of een eind
langs de Vecht lopen om naar bloeiende
wilde planten te kijken. Al spoedig gingen
we ieder jaar een week kamperen om
planten te zoeken. In een duinpan zitten
en er een uur over doen voor we wisten wat het was, daar werd ik helemaal
gelukkig van’.
‘Ik heb cursussen over wilde planten
gegeven aan mensen die daarin geïnteresseerd waren. Daarvoor ging ik eerst
voorwandelen zoals dat ook bij excursies
van het IVN gebeurt. Bij het trilveen in
de Westbroekse Zodden kwam ik twee
vrouwen tegen die in het gebied foto’s
maakten. Zelf ging ik aan de kant van
het trilveen zitten om op te schrijven
welke planten ik daar zag. Ze kwamen
terug omdat ze me door de begroeiing
niet meer zagen en dachten dat ik door
het trilveen gezakt was. We kwamen in
gesprek en ze vroegen of ik dat ook niet
voor het IVN kon komen doen, maar dan
moest ik eerst even een gidsencursus
volgen. Ik had daarvoor nog nooit van
het IVN gehoord, toch is m’n tijd bij het
IVN zo begonnen’.
‘ Tot m’n 4e jaar woonden we in Eindhoven, waarna m’n ouders naar Utrecht
verhuisden’. Ze vertelt: ‘Voor mijn
gevoel liggen m’n roots in Friesland,
mijn grootouders kwamen daar vandaan en hun voorouders kwamen uit de
driehoek Workum – Sneek Bolsward.

Als ik daar terugkom heb ik het gevoel
dat ik daar thuis hoor. Na het afronden
van de opleiding tot kleuterleidster ben
ik getrouwd. Voor vrouwen betekende
dat in die tijd dat je geen baan in het
onderwijs kreeg, dan wel dat je werd
ontslagen. Het was de tijd dat de eerste
kinderspeelzalen van de grond kwamen.
En op initiatief van Dolle mina en Man
Vrouw Maatschappij heb ik samen met
een aantal vrouwen een peuterspeelzaal
opgericht. Zo kon ik m’n kind onderbrengen en ben later begonnen als een van
de twee leidsters van de speelzaal, die
werden ondersteund door vrijwilligers.
De vrijwilligers kwamen met de vraag of
we hen konden bijscholen. Ik merkte dat
ik lesgeven aan volwassenen eigenlijk
veel leuker vond dan werken met peuters
en ik besloot de opleiding voor cultureel
werk te gaan doen op de Sociale academie. Als reactie op de bezuinigingen in
het Cultureel werk ben ik vervolgens een
opleiding gaan doen voor psychiatrisch
verpleegkundige’.
‘ Toen ik ben gestopt met werken ben ik
vrijwilliger geworden in de tuin van het
Spiritueel Centrum op de Veluwe. En
sinds het IVN het beheer van de Commelinhof heeft overgenomen van de
Werkgroep Milieu Maarssen, ben ik ook
daar vrijwilliger. Werken in de tuin dat
doe ik heel meditatief met mijn handen
in de aarde, bij dat soort werk voel ik
me prettig. Voor de Commelinhof geldt
dat we graag willen weten wat er aan
planten staat, dus ook de namen van de
planten. Welke soorten er ‘vanzelf’ bij zijn
gekomen, welke soorten er zijn verdwenen en hoe dat komt. Wanneer je in een
educatieve tuin werkt hoort dat erbij. In
de tuin op de Veluwe gaat het puur om
het bijhouden van de tuin. De Commelinhof is van half februari tot medio mei op
zondagmiddag open. Daarnaast verzor-

gen we excursies op aanvraag onder
andere voor tuinverenigingen, afdelingen
van Het IVN of KNNV de deelnemers
aan de ecologiecursus die op Fort Vechten wordt gegeven, maar net zo goed
aan beginnend dementerende ouderen
en dan vooral mensen die ooit zelf een
tuin hebben gehad. Ik laat ze dan bijvoorbeeld zien hoeveel verschillende soorten
dovenetels er in de hof groeien en in
groepjes van vier wordt naar de verschillen gekeken. Het opmerkelijke is dat één
van de deelnemers een soort ontdekte
die wij nog niet hadden gezien’.
Pien verzamelt gebedssnoeren die
liggen uitgestald in een grote vitrinekast.
Ze vertelt dat behalve bij het Jodendom
alle godsdiensten gebeds-kralen kennen en dat het woord bidden komt van
het Engelse woord – bead – voor kraal.
Met verzamelen is ze begonnen nadat
ze een rozenkrans van de oma van
haar echtgenoot erfde en nu heeft ze er
zo’n 150. Rozenkransen heeft ze in alle
soorten en maten. Van een hele grote
die door kloosterlingen als een ceintuur
om het habijt bevestigd werden tot een
kleine van geperst papier die in de oorlog
is gemaakt. Een rozenkrans helpt om
de juiste volgorde van onze vaders en
weesgegroetjes te reciteren. Ze heeft er

één die je krijgt als je op audiëntie bij de
Paus komt. Moslims gebruiken snoeren met 33 of 99 kralen. Bij elke kraal
wordt net als bij een litanie één van de
99 namen van Mohammed geciteerd,
waarbij een snoer met 33 kralen 3x wordt
doorlopen. Anglicanen hebben een snoer
met 4 x 7 kralen. De 7 kralen corresponderen met de 7 dagen waarin de
aarde geschapen is. Van de Orthodoxen
gebruiken de Russisch orthodoxen een
krans met een kwastje en de Grieks
orthodoxen hebben er een met een
kruisje van wol of katoen. De Grieken
gebruiken vaak een speelkettinkje: een
komboloi wat eigenlijk nog een heidens
gebedssnoertje is. De indrukwekkendste
snoeren van de collectie zijn die, die door
Boeddhisten gebruikt worden.
We hebben het gehad over de sloot
achter haar huis en hoe ze daar zag hoe
een volwassen ijsvogel daar een jong
leerde vissen. Over hoe ze tijdens een
vakantie in Zuidwest Turkije bij de stad
Efeeze een standbeeld van Aphrodite
zag met al haar borsten. Pien was daar
zo van onder de indruk dat ze dacht dit
heeft alles met mij te maken, maar dat is
meer iets voor een persoonlijk gesprek.
Jaap Stavenuiter

Ontwikkeling
Pionier plekje voor
de natuur in Park
Transwijk, Utrecht
In Utrecht West ligt park Transwijk
aan de rand van Kanaleneiland,
een mooie taartpunt groen waar
door veel bewoners graag vertoefd
word. In het uiterste zuidpuntje
van het park ligt sinds 3 jaar de
Food for Good tuin een nieuw
project gerealiseerd door o.a.

stichting de Wending, Stadsboerderij in
het park en Stichting de Stadsbrug.
Het idee er achter, mensen middels het
groen met elkaar in verbinding brengen
van allerlei pluimages binnen een verstedelijkt gebied. Ouderen, studenten,
kwetsbare doelgroepen, mensen die
even geen werk hebben of naast hun
werk het gewoon leuk vinden aan een
mooie plek mee te werken in de buurt.
De kern van de tuin is biologisch groente verbouwen die dan ook meegenomen mag worden door vrijwilligers

en aan lokale leuke initiatieven wordt
gegeven of verkocht.
Maar wat voor veel mensen ook een
heel belangrijke plek is geworden op
de tuin is de eco zone rondom de 2
jaar geleden gegraven vijver, een mooi
weitje waar het gras gefaseerd word
gemaaid en afgevoerd, een bruggetje
met een terp als rust en uitkijkpunt, een
pluktuintje met bloemen en een zeer
intrek zijnde kruidenspiraal voor allerlei
nectar zoekende insecten. Nu al na
een kleine 3 jaar is het zo leuk te zien
hoeveel verschillende soorten vlinders,
bijen, sprinkhanen, libelles en ook

vogels en kikkers er gespot worden.
Het kan zomaar dat terwijl je rustig zit
te kijken, er een sperwer over vliegt of
een groene specht, mannetjes platbuik
libellen ziet vechten bij de poel of een
vuurvlindertje dwarrelend van bloem
tot bloem voorbij ziet komen. Nu al zijn
er al best bijzondere ''wilde'' planten
aanwezig op de tuin zoals knopig helmkruid, kaardebollen, beemdkroon, st
janskruid en prachtige rolklaver die bij
het maaien soms ontzien worden. En in
de vijver spontaan opgekomen kranswier en diverse oeverplanten...
De gehele tuin is eigenlijk nog in de
pioniersfase...alles is zijn vorm nog aan
het vinden en het biedt vele mogelijkheden en uitdagingen om een bijzondere ontmoetings plek te creeren voor
mens en natuur in hartje West!
Hopelijk ook met inbegrip van een
prachtig ontwikkelende biodiversiteit,
want zeg nou eerlijk van al die verschillende wezentjes en plantjes word je
toch blij?
Het is leuk dat we in jullie IVN blad een
stukje mochten schrijven, het idee een
vaste zaterdag in de maand ecozone
meewerk dagje te maken wordt op
dit moment onderzocht. Maar wees
welkom, met veel plezier, al
kleine 3 jaar op de Food for
Good tuin werkend als
vrijwilliger-participant in
't groen:)
Maurice Jurg
info http://www.
foodforgood.nl/

De havens van
Vechtenstein 4

Joan Frederik baron van Reede was
ontstemd en liet meerdere keren zijn
ongenoegen blijken tegen het plan om
Iepen te planten langs de Amsterdamse straatweg. De Iepen belemmerden
het vrije uitzicht waar hij zeer aan
gehecht was. Vanuit zijn huis kon hij
Haarzuilens zien en mogelijk ook de
kerktoren van Vleuten zien liggen. In
1819 kocht hij Vechtenstein, waar in
die tijd een overplaats bij hoorde aan
de overkant van de Vecht. Daarnaast
bezat hij aan de overkant van de Vecht
al een strook grond op de plaats waar
nu de Verbindigsweg in Maarssenbroek ligt en die doorliep tot aan de
Oudenaarskade. Dat is de kade voorbij
Maarssenbroek waarop nu het geluidsscherm langs de A2 staat. In de tijd dat
de familie Van Reede Vechtenstein in
bezit heeft is de oppervlakte van het
landgoed groter dan ooit.
Het feit dat Van Rede kwaad is, geeft
in ieder geval aan dat hij genoot van
zijn uitzicht. Het is de tijd van de
romantiek waar de formele (Franse)
tuinstijl plaats moet maken voor een
schilderachtige, meer natuurlijke Engelse landschapsstijl. In 1821 schilderde de Engelsman John Constable
het schilderij ‘De Hooiwagen’. Op het
schilderij is een landschap te zien met
een watermolen aan een riviertje waar
een door twee paarden getrokken
wagen op een doorwaadbare plaats
door rijdt. In de salon waar het schilderij getoond wordt reageert het publiek
euforisch op de manier waarop de loop
van de rivier, het zonlicht op de velden
en langstrekkende wolken zijn weergegeven, wars van de voorschriften die
in die tijd golden hoe wolken en bomen

geschiderd moesten worden. Ook het
landgoed van Van Rede moet die sfeer
gaan uitstralen.
In 1828 krijgt J.D. Zocher opdracht om
een ontwerp voor de tuin te maken Het
ontwerp voorziet in een waterpartij met
een vijver, slingerende paden en een
bruggetje. De moestuin, de boomgaard en het bos worden ingepast in
het ontwerp. Zoals het hoort heeft de
meanderende beek geen zichtbaar
begin of einde, omdat deze daar achter
bosschages verdwijnt. Zocher moet
er voor zorgen dat het water zo diep

wordt dat er in de zomer minstens één
el water blijft staan. Het Essenhakhout,
de weide en het hooiland blijven zoals
het was. Het vee verlevendigt het beeld
vanuit het huis. Op de hoger gelegen
plaatsen waar geen sloten zijn is een
meidoornhaag langs de weide dé manier om een afrastering voor het vee te
maken. Hier is dat gebeurd als afrastering voor het beukenlaantje. In het
bomenregister van Maarssen staat dat
de beide Rode beuken en de Oosterse
platanen in het park in 1850 zijn aangeplant. Gezien de gebeurtenissen rond

die tijd zullen de bomen wel tijdens of
kort na de modernisering van de tuin
geplaatst zijn.
Van het huis zelf is een gravure bekend
uit 1836. Het huis telde 18 kamers
en heeft als Van Reede er woont een
badkamer met fornuis voor het badwater en een afvoer naar de Vecht. In
1842 overlijdt hij, zijn vrouw gaat elders
wonen en laat het huis slopen. Waarom
het laatste gebeurde, dat is voer voor
psychologen.
Jaap Stavenuiter

De Commelinhof
breidt uit!

De Commelinhof bestaat sinds 1992.
Rond de inmiddels zwaar vervallen
schuur en het tuinhuisje had de gemeentelijke plantsoenendienst een
terrein met een hekwerk afgescheiden
van de rest van Vechtenstein. Het terrein werd een aantal jaren gebruikt als
kwekerij en opkuilplek, de schuur voor
opslag van materiaal en machines. Dit
terrein werd, jaren na vertrek van de
plantsoenendienst in gebruik genomen
door de Werkgroep Milieu Maarssen.
Drijvende kracht was Jan Wolters en
zijn doel het bijeen brengen van een zo
compleet mogelijke verzameling van
alle ‘erkende’ stinzenplantensoorten.
Met veel passie en kennis hebben
Jan en zijn mensen hard aan dat doel
gewerkt. De tuin werd met paadjes en
trappetjes ontsloten met oog voor het
ontwikkelen van zo veel mogelijk verschillende biotopen en gradiënten. Een
enorme hoeveelheid stinzenplanten en
inheemse bos(-rand)planten vonden
er een plek. Wat minder oog was er
voor de uitstraling van de tuin (ontwerp,
beleving) en het ontvangen van (groepen) bezoekers en vooral bezoekers
die minder goed ter been zijn. En het
ontvangen van bezoekers is nu net wat
IVN-ers graag doen.
Sinds 1 december 2010 beheert IVN
de Commelinhof. We hebben daarvoor
een beheerovereenkomst afgesloten
met de toenmalige gemeente Maarssen. Sindsdien hebben wij tijdens de
openstellingen in het voorjaar ruim
1200 bezoekers mogen ontvangen uit
Maarssen en ver daarbuiten.
Jaarlijks weten ook een aantal tuinverenigingen, planten(studie)groepen en
een ecologie cursusorganisatie ons te
vinden voor een rondleiding.

Knelpunten
Nadat het IVN het beheer van de tuin
heeft overgenomen is er veel werk
verricht aan beplanting, paden en het
tuinhuisje. Het onderhoud is redelijk op
orde, al is er altijd wat te doen. Maar wat
knelt is dat veel bezoekers van een aantal paadjes geen gebruik kunnen maken
en dus niet overal kunnen komen. Het
valt namelijk niet voor iedereen mee om
de trappetjes te nemen zonder leuning
en het is onmogelijk om met rollator of
rolstoel de smalle paadjes te volgen.
Het tweede knelpunt is de grote schuur,
die heel prominent in de tuin staat. Hij
is in gebruik voor wat opslag door de
kinderboerderij, maar is zo lek als een
mandje. Er staan dus alleen wat materialen in die van water geen last hebben
en vooral ook oude troep. De kinderboerderij wil wel af van de schuur, maar
heeft dan alternatieve opslagruimte
nodig. Ze zijn daarover in gesprek met
de gemeente. Als dat ergens toe leidt,
kan de schuur worden afgebroken en
hebben we een enorm gat in de hof,
maar ook een kans!
Ontwerpen is vooruitzien
Vanuit de kwaliteit die de tuin heeft en
met de knelpunten als uitdaging hebben
we Annemiek Steffers-Bakker (annemiekbakkertuinen), een professionele
tuinontwerpster, gevraagd om mee
te denken. Na twee tuinbezoeken en
gesprekken heeft zij vervolgens geheel
belangeloos een ontwerp getekend. Het
voorziet in een rondgaand rolstoelpad
een stinzenbos, een kalkhelling, een
vochtige stinzenweide met fruitbomen
op de plek van de schuur en een verfraaide ingang. Goh, past dat allemaal?
Nee, althans niet zonder een uitbreiding
van de tuin. En met dat plan zijn we
naar de gemeente gestapt en inmid-

dels is de toestemming binnen. De tuin
wordt breder, zonder dat dat echt ten
koste gaat van het openbare parkdeel.
Het nieuwe deel is thans een bos met
vooral hoge essen en esdoorns en heel
veel sneeuwbes en klimop. Behoorlijk
ontoegankelijk, al heeft een ploeg van
het bedrijf “Moor” ongeveer de helft van
het terrein ontgonnen door er met enorme energie tijdens de NL-Doet dag huis
te houden. Er moet nog veel gebeuren
voor het ontwerp is uitgevoerd, maar het
hoeft allemaal niet gelijk, we doen het
stap voor stap.
Een hoop werk
Dat is het wel, maar inderdaad alles op
zijn tijd. De schuur is nog niet weg dus
dat deel laten we voorlopig voor wat
het is. De eerste grote klus is de aanleg
van de nieuwe paden, onder meer voor
de rolstoelroute. Er moet daarvoor een
cunet worden uitgegraven, waarna er
opgebouwd kan worden met gebroken
puin en kleischelpen. De tweede klus is
een hek om het nieuwe terrein. De oude
afrastering is slecht en is niet te hergebruiken. Voor de nieuwe kopen we harmonicagaas en geven we ijzeren palen
uit de voorraad bij Bert een nieuw leven.
Voor de materialen hebben we wel geld,
maar de arbeid moeten we zelf leveren
en de hoffers, onze beheergroep kan
daarbij wel wat stoere hulp gebruiken!
Er is een werkdagen gepland: zaterdag
7 november, respectievelijk om het padcunet uit te graven, het puin in het cunet
te brengen en het nieuwe gaashek te
maken. We willen aan de slag van 10
tot 16 uur onder het motto `rustig aan en
vele handen maken licht werk`. Hopelijk
kunnen veel IVN-ers ons op die dag
helpen.
Graag even opgeven bij Pien, telefoon
0346 575851 of e-mail
pierina@freeler.nl

JP Thijssedag
14 Juni is onder ideale weersomstandigheden de JP Thijssedag gehouden.
De dag dat gidsen hun partners mee
de natuur innemen om hen ‘ns te
verwennen en te bedanken voor hun
geduld op al die zondagmiddagen als
het gezelschap van een stel vreemde
mensen verkozen wordt boven het uitje
met het gezin....
Plaats van treffen was dit keer het fort
aan de overkant van de rivier de Lek
ter hoogte van Goilberdingen. Bij dit
tongbrekende plaatsje vertrekt de zgn
Liniepont.

Wat meteen de eerste attractie vormde.
De organisatie verwelkomde de groep
in het fort met Tompoezen omdat 1 van
de organisatoren en zijn meegebrachte Partner die dag hun huwelijksdag
vierden.
Deze JP Thijssedag stond in het teken
van het lustrum. Twee groepen gidsen
hadden respectievelijk 10 en 20 jaar
geleden hun diploma behaald. En de
naamgever van deze happening JP
Thijsse was 150 jaar geleden geboren.
Allemaal reden om een van de leukste
activiteiten van de natuurgidsencursus
te herhalen en in groepjes en in heel
korte tijd een natuurpad uit te zetten
rond een zelf bedacht thema. Daarna

elkaar rondleiden. Je zou er bijna een
publieksactiviteit van kunnen maken.
Na het officiële en het creatieve deel
van de dag werd er nog lang gekletst
over vroeger waarbij ook onderwerpen die niets met IVN of de natuur te
maken hebben niet geschuwd werden.
Want IVN gidsen zijn ook maar gewone
mensen...
Organisatie was in handen van Niek
Albers die het idee over deze bijzondere plek aandroeg en samen met Lolke
Stelwagen verder invulling gaf aan het
programma.
Ben benieuwd welk bijzonder idee
volgend jaar in petto heeft
Groetjes, Lolke Stelwagen

Wat voor weer
vandaag?
Neerslag
Liefst heeft u natuurlijk een stralende
zon bij 25°C, bij voorkeur iets meer
en niet te veel wind. Hoe saai! Nee,
dan neerslag; wonderbaarlijk hoe
dat ontstaat! En dat voor elk druppeltje, sneeuwvlokje, of hagelsteentje
opnieuw. De kiem van elk druppeltje wordt al op grote hoogte in de
atmosfeer gevormd, soms al op 10
km hoogte en zijn levensduur wordt
beperkt door de dwingende zwaartekracht van de aarde. Daarom deze
keer aandacht voor de schoonheid van
de zo verfoeide regen.
Er is heel wat nodig om tot regen te komen, daarom eerst de omstandigheden
die neerslag mogelijk maken. De atmosfeer bestaat voor een groot deel uit
waterdamp, dicht bij het aardoppervlak
vooral vloeibaar en op 10 km hoogte
alleen nog maar uit ijskristallen. De
temperatuur neemt met de hoogte in de
atmosfeer af. Vanaf een hoogte waarbij
het vriespunt overschreden wordt gaat
het water bevriezen. Maar slechts voor
een klein deel. Zo dicht bij het vriespunt
raakt het overgrote deel van het water
slechts onderkoeld: het blijft vloeibaar
bij temperaturen onder nul. Hoe hoger
in de atmosfeer hoe lager de temperatuur en des te meer water bevriest
tot kleine ijskristallen. Omstreeks de
-20°C is ongeveer de helft van het
water onderkoeld en de andere helft in
de vorm van ijskristallen. Bij -40°C is er
geen vloeibaar water meer, alleen nog
ijskristallen. Verder moet er voldoende
water voorhanden zijn, dus er moet
wolkvorming optreden.

Grosso modo zijn er twee manieren
waarop het in ons klimaat tot regen
komt. De eerste ontstaat door inzaaïng
van ijskristallen vanaf grote hoogte in
een wolk waarin vooral veel onderkoeld water aanwezig is, dus in diepe
vrieslucht. Populair gezegd kan nu een
onderkoeld waterdruppeltje in botsing
komen met een ijskristal (een zogenaamde vrieskern). Het onderkoelde
water vriest dan vast aan het ijskristalletje en zo vormt zich geleidelijk een
sneeuwvlokje.
De andere manier is als een onderkoeld waterdruppeltje in botsing komt
met in de vrieslucht zwevend zand,
stof, vulkanische as of roet; ook wel aerosolen genoemd. Deze aerosolen zijn
vrieskernen waaraan de onderkoelde
waterdruppeltjes zich hechten, alsnog
bevriezen en aldus sneeuwvlokjes
vormen. Beide processen verlopen het
beste bij temperaturen rond de -20°C.
Het sneeuwvlokje begint nu sneller te
vallen. Komt het geen dooilucht tegen
waarin het geheel kan smelten dan
valt er sneeuw. Smelt het deels in de
dooilucht dan spreken we over natte
sneeuw. Wanneer het geheel smelt dan
valt er dus regen. Even terzijde: Sommige weerdiensten spreken tegenwoordig ook over droge sneeuw. Raar begrip, per saldo is alle sneeuw gevormd
uit water en dus nat. Het is beter om
te spreken over sneeuw en smeltende
sneeuw (onze natte sneeuw), zoals de
Belgen doen.
Tussenvormen zijn ook mogelijk. Stel
nu dat het aan het aardoppervlak
vriest, de regen die dan valt bevriest
dan op het aardoppervlak; ijzel dus.
IJsregen wordt in de volksmond ook
ijzel genoemd, maar is wat anders. Het
reeds gevormde regendruppeltje komt
andermaal in een laag met vrieslucht

Bijschrift foto: Winterse buienwolk. De streperige vlek in het midden van de foto is sneeuw die uit
de bui valt. We zien ook dat deze valstrepen, die in de meteorologie “virga” genoemd wordt, aan de
onderzijde geleidelijk aan vervaagt en verdwijnt. Daar is de smeltzone van de sneeuw. Onder de virga
regent het dus aan het aardoppervlak. Wat verder weg is een nog tweede virga zichtbaar. (Maarssen;
18 december 2011 - 15:55 hr)

boven het aardoppervlak en bevriest
opnieuw. Heldere doorzichtige ijsbolletjes bereiken dan het aardoppervlak.
Hagel tot slot komt alleen voor in buien.
Het reeds half gesmolten sneeuwvlokje
wordt door de thermiek in de buienwolk
weer de vrieslucht ingeduwd, bevriest
opnieuw en er hechten zich opnieuw
verse ijskristallen aan. Opnieuw begint
het te vallen. Als de thermiek sterker is
dan de valsnelheid van de gevormde
hagelkorreltje kan het voor een tweede,
derde, enz, keer de vrieslucht ingevoerd worden. In zomerse onweersbuien ontstaan zo hagelstenen zo groot
als tennisballen. Merk op dat er bij
winterse hagelbuien altijd een laag met

dooilucht aanwezig moet zijn, anders
kan zich geen hagel vormen.
Korrelhagel en korrelsneeuw tenslotte
zijn verwant aan hagel. Korrelhagel en
korrelsneeuw zijn beide witte korrels.
Het verschil tussen beide is hun structuur. Korrelhagel stuitert bij hun val,
korrelsneeuw niet. De eerste is compact de tweede heeft een losse structuur en kan samengedrukt worden.
Ik hoop dat u nu wat meer respect
heeft voor het waterdruppeltje dat op
10 km hoogte gevormd is uit een ijskristalletje, en bij u op de jas valt.
Ton Lindemann

De mooiste plek van
Nederland
Een paar jaar geleden stond ik met
de burgemeester van Amersfoort aan
de monding van de Eem. Wij keken
uit over het water van de randmeren,
zagen in gedachten de botters op de
Zuiderzee terwijl de windturbines op
Flevoland ons vrolijk toewuifden. "Dit
is de mooiste plek van Nederland", zei
de burgemeester. "Ja", zei ik. Want je
moet een burgemeester altijd gelijk geven. Maar toen ik terug fietste en vanuit
het bos van de Utrechtse heuvelrug
opeens weer het open veenweidegebied van de Vechtplassen zag, dacht
ik: Misschien hadden we het mis en is
dit de mooiste plek van Nederland.
Toen ik die avond met een koel biertje en mijn favoriete muziek in de tuin

onder de druif zat wist ik dat er eigenlijk
geen mooiere plek was dan daar. Tot ik
bij mijn ouders op visite was en bovenop de Hondsbossche Zeewering stond.
Al jaren bovenaan op mijn lijstje van
mooiste plekken van Nederland. En
nog steeds.
Kortom: er is geen mooiste plek.
Nederland is een aaneenschakeling
van mooiste plekken. Als je maar weet
waar en hoe je moet kijken.
Een jaartje later mocht ik een groep
Amerikanen rondleiden. Maar welke
mooiste plek zou ik ze laten zien?
Waar zou ik blijvende indruk mee
kunnen maken? Wij hebben geen
indrukwekkende Great Plains of Grand
Canyon. Wij hebben het land van boer
Willem en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Heel mooi, maar in Amerikaans per-

spectief niet heel erg ‘great’ of ‘grand’.
Dus we hebben het anders aangepakt.
We hebben fietsen gehuurd in Utrecht
en we zijn langs de Vecht de stad uit
gefietst langs de buitenplaatsen en
parken. Bij Maarssen zijn we de polder
in gegaan over het land van boer Willem met de Hollandse koetjes. Daarna
langs de Loosdrechtse plassen, achter
Tienhoven door de 'nieuwe natuur' van
Natuurmonumenten naar de bossen
van de Utrechtse heuvelrug en weer
terug naar Utrecht. Fantastisch vonden
ze het: in één middag zes landschappen! Op fiets nog wel! Amazing!

Dus daar maak je indruk mee in het
Hollandse landschap: een fietstocht
langs een hele serie van mooiste plekken. Niet uren lang in de woestijn, dagen door het oerwoud of graanvelden
zover je kan kijken. Nee, wij hebben
kleine pareltjes op fietsafstand. Blijkt
ons Hollandse landschap helemaal
voorbereid te zijn op de hedendaagse
al trappende zappende mens!
de polderwachter

Nieuws van de werkgroepen
Paddenstoelenwerkgroep
Het begint goed, met al die regen, voor
paddenstoelenliefhebbers dan. In Over
Holland was bijvoorbeeld de Rode
boleet te bewonderen. Iedereen die zin
en tijd heeft om mee te wandelen is natuurlijk welkom. In het excursieschema
van de werkgroep staat wanneer, hoe

laat en waar. Voor meer informatie kun
je me altijd mailen. In het schema staan
3 voorwandel-zaterdagen gepland.
Alleen als er voldoende belangstelling
is gaan deze dagen door. Dus als je
graag op zaterdag paddenstoelen wil
kijken geef je daar dan voor op!
(hannimik@xs4all.nl)

Excursieschema 2015 Paddenstoelenwerkgroep
De werkgroepexcursies worden gehouden op vrijdagochtend van 10.00-12.30 uur
tenzij anders vermeld.
datum
04-09
25-09
26-09

plaats
Over Holland
Gunterstein
(zaterdag) 10.00- 12.30
Gunterstein voorwandelen ook voor andere gidsen
27-09 (zondag) 14.00- 15.30 Publieksexcursie Gunterstein
09-10 Amelisweerd
16-10 Nijenrode
17-10 (zaterdag) 10.00- 12.30
Nijenrode voorwandelen ook voor andere gidsen
18-10 (zondag) 14.00-15.30 Publieksexcursie Nijenrode
30-10 Goudenstein
31-10 (zaterdag) 10.00- 12.30
Goudenstein voorwandelen ook voor andere gidsen
01-11 (zondag) 14.00-15.30 Publieksexcursie Goudenstein
13-11 Einde Gooi of Beerschoten
De data die in het rood staan aangegeven alleen bij voldoende belangstelling.
Excursie ‘Herinrichting Bethunepolder’
Op zondag 6 september heeft de wandeling door de Bethunepolder plaats
gevonden. De weersvooruitzichten
waren niet heel goed, dus er werden
niet veel deelnemers verwacht. Het
was dan ook een grote verrassing dat
er toch zo’n 45 mensen aan de wandeling meededen. Het startpunt was het
C-fordt te Maarssen, waar op dat moment een tentoonstelling over bunkers

was. De mensen die vroeg waren, konden dus nog even de bunkerexpositie
“meenemen”. Na een welkomstwoord
met uitleg over de excursie door Jan
van Schooten, vertelde Marcel Blekendaal het een en ander over het C-fordt.
Ook kregen wij een kleine rondleiding
over het terrein rondom het fort, waarbij
duidelijk werd dat het C-fordt wel zichtbaar was aan de Zuidzijde, maar niet
aan de Noordzijde. Daar was alleen

een verhoging in het landschap te zien.
Na de rondleiding van Marcel, vertelde
Marijke Zoetelief iets over de kwaliteit
van het water in de Molenplas, dat door
de aanwezigheid van de rivierkreeften
een stuk achteruit was gegaan. De
wandeling ging deels over verharde
weg en deels over boerenland. We kregen van Bert van der Tol een bijzonder
interessante uitleg over de herinrichting
van het landschap door Staatsbosbeheer. Met medewerking van de twee
boeren die hier nog een boerenbedrijf
voeren, wordt gewerkt aan het terugbrengen van de natuur en de biodiversiteit in dit gebied. Jaap Stavenuiter,
die ook als gids meeliep, wees ons op
bijzondere vogels en planten. Tijdens
het wandelen en tussen het luisteren
naar de gidsen door, genoten we van
dit prachtige stuk natuur. Bij het C-fordt
dronken we nog een kopje koffie en
praatten we wat na over de excursie.
Ondanks een klein regenbuitje, was het
een prachtige middag,
Vleermuiswerkgroep
De vleermuiswerkgroep heeft zich
dit jaar vooral beziggehouden met
het onderzoek naar de tweekleurige
vleermuis in Reigerskamp Maarssenbroek. In voorgaande jaren hebben
we een kraamkolonie waargenomen
in een huizenblok in deze wijk. Om het
onderzoek naar deze, in Nederland
zeldzaam voorkomende, vleermuis
beter te kunnen uitvoeren hebben we
aan de gemeente Stichtse Vecht een
bijdrage gevraagd voor het aanschaffen van een ‘batlogger’. Dit apparaat
legt de sonargeluiden, die een vleermuis gebruikt, vast. De bijdrage van de
gemeente hebben we vlot gekregen en
hiermee is het apparaat aangeschaft.
Om met dit apparaat en het bijbeho-

rend computerprogramma te kunnen
werken hebben we ook nog een cursus
gevolgd. Het analyseren van de opgeslagen geluiden is echter niet gemakkelijk en kost veel tijd. In plaats van
buiten te lopen luisteren en turen naar
vleermuissilhouetten kun je ons tegenwoordig ook vaak vinden achter een
computerschermpje al discussiërend
over of het nu wel of geen tweekleurige
is die het apparaat heeft opgenomen.

Gelukkig is het in juni en begin juli, de
tijd van de kraamkolonies, laat donker
en kunnen we na het computerscherm
nog naar buiten. De tweekleurigen
waren dit jaar minder talrijk en hadden
een kolonie laatvliegers als buren gekregen. De buurt was dit jaar door ons
geïnformeerd door middel van een brief
en dit gaf aardige reacties. Er waren
meerdere bewoners nieuwsgierig naar
onze bevindingen en bereid de batlogger een nachtje in de tuin te plaatsen.

NATUUREXCURSIE PROGRAMMA 2015
Zondag 27 september, 14.00 uur
Paddenstoelen in Gunterstein
Paddenstoelen zijn planten noch
dieren, maar vormen samen met de
schimmels het rijk der zwammen. Op
zoek naar de Boleet, onder die noemer
wordt deze excursie gehouden in het
park van Ridderhofstad Gunterstein.
Het park van Gunterstein staat hoog
aangeschreven waar het gaat om het
aantal en de verscheidenheid aan soorten paddenstoelen. Uiteraard is er ook
oog voor andere herfstverschijnselen.
Startpunt: Gunterstein, (Achter)Ingang
Scheendijk te Breukelen, parkeren
in het dorp en dan wandelen naar de
Scheendijk.

We hebben een aantal fraaie hesjes
gemaakt om onze herkenbaarheid te
vergroten.
Een berg gegevens, door de batlogger
bijeengebracht, ligt op ons te wachten
om in de winter te worden geanalyseerd. We hoeven ons niet te vervelen.
In de nacht van de vleermuis hebben
we een succesvolle lezing met excursie
georganiseerd in het MEC in Maarssenbroek. 19 kinderen en 19 volwassenen luisterden naar het enthousiaste
en goede verhaal dat Harrie over de
vleermuizen hield. Daarna deden de
vleermuizen goed hun best om zich te
laten horen en zien. Enkele laatvliegers
gaven een mooie show boven een
grasveldje tussen de bomen hoe dat
gaat, insecten vangen.

Zondag 18 oktober, 14.00 uur
Heksenkringtocht op Nijenrode
Naast de paddenstoel met steel, hoed en
plaatjes, bestaan er ook paddenstoelen
zonder steel en/of zonder hoed en/of
zonder plaatjes.
Onder het motto: op zoek naar rood met
witte stippen, volgt er een ontdekkingsreis door het bos van Nijenrode waar
ongekende aantallen en soorten paddenstoelen groeien en soms in een heksenkring. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er
een aparte excursie (zonder ouders!).
Startpunt: Nijenrode, Straatweg 25,
Breukelen.
Zaterdag 24 oktober, 20.00 uur
Nacht van de Nacht in Breukelen
We tasten in het duister en beleven
het donker… De Nacht van de Nacht
is een evenement van de Natuur- en
Milieufederaties om aandacht te vragen
voor de gevolgen van lichtvervuiling.
Nederland wordt 's nachts steeds lichter. We behoren tot de meest verlichte
landen in Europa. Terwijl echt donkere
nachten goed zijn voor mens en dier.
Laat het donker nu eens donker blijven

en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens
deze excursie. Misschien zien we wel
uilen en/of vleermuizen en worden er
spannende verhalen verteld.
Startpunt: Boom en Bosch (dependance gemeentehuis) Markt 13, Breukelen.
Zondag 1 november, 14.00 uur
Paddenstoelen in Goudestein
Het is best moeilijk om te bepalen welke
paddenstoel je bent tegengekomen. Bij
het bepalen om welke paddenstoel het
gaat, gebruiken we geen chemische
stoffen of microscopen zoals de specialisten dat doen. We gebruiken onze
zintuigen, al dan niet geholpen door een
loep of een spiegeltje om te bepalen
welke “determinatiekenmerken” de paddenstoel die we zien heeft. Het park van
deze buitenplaats is tevens een prima
plaats om te genieten van de Franse
tuinstijl en de Engelse landschapsstijl
met de kronkelpaadjes en waterpartijen.
Startpunt: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen.
Zaterdag 7 november, 14.00 uur
Natuurwerkdag & Scharrelkids
activiteiten
Omschrijving: De Natuurwerkdag is
een landelijk evenement dat door diverse natuur- en milieuorganisaties wordt
georganiseerd. Jong en oud kunnen
die dag werken aan het behoud en
herstel van natuur en landschap. Het is
eigenlijk een opknapbeurt van het landschap, in dit geval Fort Ruigenhoek.
Voor de kinderen zijn er tussendoor de
IVN Scharrelkids activiteiten; activiteiten die ouders en kinderen dichter
bij de natuur brengen. Voor deelname
dient men zich aan te melden via www.
natuurwerkdag.nl.
Startpunt: Fort Ruigenhoek, Ruigenhoeksedijk Utrecht.

Voor alle excursies kunt u zich aanmelden via http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied

Verslag van de
netwerkbijeenkomst
Duurzaamheid en IVN
Zaterdagochtend 22 augustus stapte
ik vroeg in de trein richting Olst. Want
zoals u misschien in de Stuifmail (de
elektronische nieuwsbrief) van IVN
hebt gelezen werd daar een netwerkbijeenkomst over duurzaamheid en IVN
gehouden. Deze bijeenkomst was een
vervolg op het weekend dat vorig jaar
november in Oisterwijk was gehouden.
Doel van dat weekend is te verkennen
wat duurzaamheid voor de IVN’ers
betekent en wat zij daar mee kunnen
doen in hun publieksactiviteiten. Voor
het verslag van dat weekend verwijs ik
u graag door naar: https://www.ivn.nl/
duurzaamweekend2014 .
In Olst aangekomen gingen we met
ongeveer veertig IVN’ers uit heel het
land eerst een korte wandeling maken
door het prachtige buitengebied. Na
deze wandeling kwamen we aan in
Aardehuizen in Olst. Dit is een van de
ecologische wijken die in Nederland
gebouwd worden. In de bouw wordt gebruik gemaakt van oude autobanden.
Door de gestapelde autobanden te vullen met lokaal zand ontstaan dragende
muren van de woning. De banden zijn
dus geen afval meer, maar een grondstof. Ook wordt voor de muren gebruik
gemaakt van strobalen, een uitstekend
natuurlijk isolatiemateriaal. Alle muren
worden uiteindelijk afgewerkt met leem.
Het hout is afkomstig van Douglas
sparren uit de omgeving. Dit is een
niet oorspronkelijke Nederlandse soort
waarvan Staatsbosbeheer graag af wilde. De huizen worden zo gebouwd dat
de temperatuur zonder verwarming niet

lager wordt dan 15oC. Dit komt ondermeer door de muren van autobanden,
grote raampartijen op het zuiden en
begroeide wallen. In het huis dat wij
bezochten werd voor de verwarming
en het koken gebruik gemaakt van een
hoogefficiënte houtkachel, die weinig
tot geen rook produceert. Warm water
wordt verkregen met behulp van zonneboilers en de benodigde elektriciteit
wordt opgewekt met zonnepanelen. De
huizen hebben ook geen aansluiting
op de waterleiding en de riolering. Voor
het water pompen ze zelf grondwater
op dat wordt gezuiverd totdat het de
vereiste drinkwaterkwaliteit heeft. Voor
afvalwaterzuivering wordt gebruik gemaakt van een helofytenfilter. Ook hier
helpt de biodiversiteit dus een handje.
Meer informatie over dit project is te
vinden op : www.aardehuis.nl .
Na een overheerlijke vegetarische
lunch gingen we ’s middags met elkaar
in gesprek over IVN en duurzaamheid.
Duurzaamheid gaat integraal opgenomen worden in de nieuwe versie van
de gidsencursus. Er kan nu al gebruik
gemaakt worden van een aparte module. Ook is het de bedoeling dat op de
IVN website meer aandacht besteed
gaat worden aan het thema duurzaamheid. Dit met het doel om IVN-ers meer
handvatten te geven om duurzaamheid
een plek te geven in hun publieksactiviteiten. Verder koppelde een aantal
afdelingen terug wat ze op het gebied
van duurzaamheid ondernemen. Een
aantal afdelingen heeft een werkgroep
duurzaamheid of werken samen met
andere lokale natuur- en milieuverenigingen. Ook organiseren afdelingen
wandelingen rond de thema’s duurzaamheid en kringlopen. Het blijft
echter voor de meeste afdelingen nog
wel zoeken op welke manier het thema

duurzaamheid in hun activiteiten moet
worden meegenomen. Duurzaamheid
is een heel breed ingewikkeld thema
met vele verschillende aspecten waar
je je in kunt verliezen en flinke discussies over kunt entameren. Je kunt
duurzaamheid ook gebruiken als inspiratiebron. Hoe je bijvoorbeeld op een
duurzame manier gebruik kunt maken
van biodiversiteit. Denk maar aan de
bouwmaterialen van de huizen in het
ecodorp of het helofytenfilter voor de
waterzuivering. En zo zijn er nog meer
voorbeelden maar daar wil ik een andere keer op ingaan. In ieder geval wordt
er nagedacht over nascholing van de
gidsen op dit thema. De afdeling Gooi
organiseert dit najaar zo’n cursus. Ben
je geïnteresseerd? Kijk dan even op
hun website. Het thema duurzaamheid
zal in regionale werkgroepen worden
opgepakt. Met de aanwezige vertegenwoordigers van afdeling Heuvelrug en
Kromme Rijn en afdeling Nieuwegein
IJsselstein is afgesproken dat we dit
in regio Utrecht ook willen gaan doen.
Hoe we duurzaamheid in onze afdeling
gaan oppakken ligt ook aan de leden.
Mocht u ideeën en suggesties hebben
dan kunt u mij die mailen op johnvanhimbergen@yahoo.com .
John van Himbergen

Natuurbelevingen
van een maankijker
In de vroege ochtendstond van maandag 28 september was er een volledige maansverduistering zichtbaar. Ik
heb deze waargenomen bovenop het
C-fordt (Fort Maarsseveen). Opvallend
was vooral het gedrag van enkele
vogelsoorten tijdens het verloop van
de deze eclips, waarvan hier een kort
verslag.
Het gedrag van dieren tijdens een
zonsverduistering is genoegzaam
bekend. Wanneer de zonsverduistering
vordert neemt de hoeveelheid licht
gestaag af en veel dieren zoeken hun
nachtverblijf op. Opvallend was dat
een soortgelijk gedrag ook was waar
te nemen in de aanloop van de laatste maansverduistering, met name bij
de ganzen die op de aangrenzende
Molenpolder aanwezig waren. Toen ik
om 02:30 uur bij het licht van de volle
maan arriveerde bij het fort was het stil,
op meerdere roepende uilen in de verte
na. Kort na 03:00 uur kroop de maan
de aardschaduw binnen en begon ook
het licht geleidelijk en gestaag minder
te worden. Tijdens een volle maan is
het licht genoeg om nog te kunnen
lezen. Maar als de lichtopbrengst afneemt en dus donkerder wordt,
reageren de dieren tot mijn verassing
bij een maansverduistering ook,
wat vooral hoorbaar was aan vogelgeluiden. Roepende uilen begonnen te
verstommen, maar daarentegen begonnen juist de hanen te kraaien en de
ganzen in de Molenpolder verrieden
hun aanwezigheid met een luid gakkend concert. Dit hield in volle kracht
aan tot ongeveer 03:45 uur, ongeveer
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Verloop van de eclips op 28 september 2015 op genoemde tijdstippen.
een half uur voor het begin van de
totale fase van de eclips. Ook vlogen
er in deze periode nog enkele vluchten
met gakkende ganzen van zuid naar
noord over, richting Molenpolder. Na
genoemd tijdstip werd het gakken snel
minder en werden ook de hanen weer
rustig. Omgekeerd bij de afloop van de
totale fase van de eclips om ongeveer
05:20 uur en het weer helderder worden van de maan begonnen de hanen
weer rond 05:45 uur voor een klein half
uurtje te kraaien, maar op de Molenpolder bleef het stil.
Wel waren er weer enkele vluchten
gakkende ganzen toen de maan tegen
06:00 uur weer bijna voluit scheen,
echter nu in zuidelijke richting. De uilen
hielden zich stil.
Dan nog iets over de omstandigheden
tijdens de eclips. Het was zeer
helder, dat is gunstig om de eclips te
fotograferen. Maar dat betekent ook
dat het 's nachts bij helder weer en
weinig wind flink afkoelt en dat er ook
grondmist kan ontstaan. Dat laatste
ontstond ook, maar omdat je boven
op het fort wat hoger staat heb je daar
geen last van. Vervelend was wel de
zware dauw die resteerde. U raadt het

al: beslagen lenzen en fotoapparatuur
welke tot druipens toe in de open lucht
stonden opgesteld. Veel foto's genomen met telelenzen zijn daardoor toch
wazig vanwege de dauw; er was met
absorberende watten niet tegenop te
vegen.
Thuis gekomen moesten de foto's zeer
verkleind worden om toch nog
acceptabel te worden. Zo kreeg een
nacht doorhalen toch een iets wrange
bijsmaak. Toch was het een bijzondere
ervaring die ik zo weer over zou doen;
maar de fotografische oogst, wat toch
het primaire doel was, is daardoor een
beetje in het water gevallen; letterlijk
zelfs.
RegenTon.

“Ik heb de allerleukste, boeiendste en
gezondste opleiding bij het IVN gevolgd
die ik me kon wensen”.
Met deze zin heeft Friedi een impressie
gegeven van haar ervaringen met de
natuurgidsencursus, die tegenwoordig
natuurgidsenopleiding wordt genoemd.
Nu, na twee jaar stilte, is er een nieuw
cursusteam gevormd. Dit team bestaat
uit Titia Kan, Tineke van Schooten,
Friedi de Jong, Jaap Stavenuiter, Paul
van Gulik, Bert van der Tol en Jan van
Schooten. Wij zijn druk bezig met de
organisatorische zaken die aan zo’n
opleiding hangen. Het belangrijkst is
het rooster: hier staat of valt alles mee,
het maakt dat de opleiding voor je gaat
leven. Dankzij de inspanningen van
Paul van Gulik lukt het ons om alle
feitjes en wensen op een plekje in het
rooster op te nemen. En om daarna het
Cursushuis te voorzien van het rooster
de docenten cv’s en een intentieverklaringwaarna het IVN zijn goedkeuring
kan geven aan onze Natuurgidsenopleiding.
Tegelijkertijd is Tineke bezig om emails
te versturen naar mensen die in het
verleden kenbaar hebben gemaakt dat
zij interresse hadden in de natuurgidsenopleiding. Dit levert leuke berichten
op, zoals ik ben verhuisd en ben nu
natuurgids in..., of ja ik heb nog steeds
belangstelling. Deze actie leverde de
eerste aanmeldingen op voor de Natuurgidsenopleiding
Voor wie is deze opleiding bedoeld? De
IVN Natuurgidsenopleiding (NGO) is
er voor de natuurliefhebber die serieus
aan de slag wil met kennisoverdracht
en natuurbeleving en die zich actief

wil inzetten als IVN Natuurgids of als
vrijwilliger binnen de IVN-afdeling.
In de cursus doe je vaardigheden op
om - onder andere - groene activiteiten
te organiseren en te begeleiden, zoals
het opzetten en leiden van excursies,
het ontwikkelen van wandel- of fietsroutes, het werken met jeugd en hun
ouders en meer. Bovendien leer je het
gebied van de afdeling goed kennen,
met zijn eigen natuur- en cultuurhistorische kenmerken en waarden.
Het is een opleiding van 1,5 jaar, met
veel eigen inzet van de cursisten.
De opleiding telt 35 theoriebijeenkomsten en ongeveer 20 praktijkoefeningen/excursies. Daarnaast is er steeds
flink wat huiswerk te maken en krijg je
zowel individuele als groepsopdrachten
te doen. De opleiding wordt afgerond
met een praktijkopdracht, die veelal
in samenwerking met andere cursisten uitgevoerd wordt. De opleiding tot
Natuurgids wordt bekroond met een
landelijk erkend diploma.
Je moet rekenen op een gemiddelde
tijdisnvestering van 6 uur per week (de
vakanties uitgezonderd). De docenten
zijn veelal afkomstig uit de eigen of andere afdelingen, soms worden externe
deskundigen ingeschakeld.
Als je zelf overweegt een Natuurgidsenopleidng te gaan volgen of je kent
iemand uit je omgeving die hier interesse in heeft, neem dan contact op met
Tineke van Schooten, e-mail
tinekevanschooten@hotmail.com
of kom naar de informatieavond op 24
november in het streekmuseum
Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven
Tot ziens namens het cursusteam

een fotoimpressie van 24 uur natuur

Lolke Stelwagen
21 juli
vanaf 14.00 uur op 18 Juli tot na 12.00 op
19 juli hadden 10 moeders en 1 vader en
1 opa en 14 kinderen de tijd van hun
leven door de excursie onderdelen van
met name Marijke Zoetelief, Bert van
der Tol en Joop van Doorn. De mensen
genoten van prachtig weer, volop
drinken, barbeque met afbakbroodjes-aan-een-wilgetak, Worcestersaus,
gesambaliseerde Mango, kipfileetjes
en een grote pan rijst. De jongste deelnemer
was 5, hoe oud opa was is niet bekend

's nachts begon het te regenen wat
de hooi-slapers onder het dak van de
kapschuur natuurlijk niet kon deren.
Onze museumboer Bert keek ge
durende de nacht bijna elk uur even
of alles nog wel was. En dat was
het kennelijk want om 8 uur sliep
nog bijna iedereen. Dat was mis
schien niet verwonderlijk omdat de
meesten de nachtvlinders tot 2 uur nog
mee maakten. Alle deelnemers willen
volgend jaar graag weer!

Marijke Zoetelief
21 juli
Ben nog aan het
nagenieten van ons IVN
Natuuretmaal op boerderij
Vredegoed. En wat hebben
we veel gedaan: polsstokspringen, overleven in de
natuur, kruiden zoeken
voor de pesto en krui
denboter (zoals zeven
blad, kleefkruid, honds
draf, heermoes,
viooltjes en brandnetel), met elkaar het eten
gemaakt, broodjes afgebakken aan verse wilgentakken
boven het kampvuur, sterke
verhalen verteld, vleermuizen-bosuilentocht, nachtvlin
ders gespot op een laken
met een speciale lamp,
geslapen op het hooi
(ik eerste helft van
de nacht, toen het nog
droog was, in mijn Maya
hangmat), buiten ontbeten, een weidetocht
gemaakt en Scharrelkids
natuurbelevingsactiviteiten
gedaan! Iedereen was zo
enthousiast;
bedankt allemaal!

Indien onbestelbaar dan graag
retour zenden aan:
Ledenadministratie
IVN Vecht & Plassengebied
T.a.v. Tineke van Schooten
Rembrandtlaan 68
3451 JD Vleuten

Aan de heer/mevrouw:

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.
We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.

