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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

Bericht van de voorzitter
De schoolvakanties zijn voorbij. De natuur
begint zich voor te bereiden op de winter.
De herfst hangt in de lucht. De meeste
mensen hebben hun vakantie er nu op
zitten. Vanwege de coronacrisis kozen veel
mensen voor een vakantie in Nederland
en ontdekten zij het vele moois dat ons
land te bieden heeft. Zelf hebben we in het
voorjaar twee keer een week een flink deel
van het Zuiderzeepad gelopen. Een week
in Friesland en een week in Noord-Holland.
In september gaan we naar Noord-Limburg
om daar o.a. het nationaal park de Maasduinen te verkennen. Maar ook in de buurt
is genoeg te verkennen. Bijna elke ochtend
ging ik vanuit huis (Leidsche Rijn) een rondje langs de Haarrijnse plas. Het deed mij
terugdenken aan het vierseizoenenproject
dat ik voor de gidsenopleiding heb gedaan.
Je ziet de natuur veranderen en je komt
toch ook weer verrassende zaken, zoals de
roodhalsfuut en de bijenorchis tegen.
Als bestuur krijgen we jaarlijks van de
landelijke ledenadministratie door wie de
jubilarissen van de afdeling zijn. In het lentenummer van de Bres is daar al aandacht
besteed. Echter Marijke Zoetelief stond niet
in dat rijtje, terwijl ze dit jaar zich ook al

40 jaar zeer actief inzet voor het IVN. Eerst
bij de IVN-afdeling Haarlem en daarna bij
onze afdeling. Bij de landelijke ledenadministratie is echter de overstap van Haarlem
naar onze afdeling om een of andere reden
niet bekend. Marijke, hierbij alsnog van
harte gefeliciteerd met je jubileum en bedankt voor je zeer grote betrokkenheid bij
het IVN en onze afdeling in het bijzonder.
Vanaf eind augustus zijn langzaam de
activiteiten van de afdeling weer van start
gegaan. Om deze corona-proof te laten
verlopen heeft het bestuur op basis van
de laatste RIVM-richtlijnen een protocol
opgesteld en past deze zo nodig aan. Zo
moeten alle deelnemers zich nu van te
voren voor een activiteit aanmelden. Indien
men klachten heeft kan men niet aan de
activiteit deelnemen; je handen desinfecteren en 1,5 meter afstand houden zijn
zoals u weet belangrijke maatregelen die in
acht genomen dienen te worden. Waarbij
ik mij voor kan stellen dat het zich houden
aan de 1,5 meter maatregel best lastig is.
Je wilt tijdens de activiteit toch alles goed
kunnen zien. Toch vraag ik iedereen om
zich aan het protocol te houden en ook de
deelnemers van cursussen, excursies en
lezingen daar op te wijzen en hen er indien
nodig op aan te spreken. Het gaat niet
alleen om de gezondheid van jezelf maar
ook om die van anderen.
Met vriendelijke groet,
John

Appels en peren

In 2003 heeft beeldend
kunstenaar Marcel
Blekendaal de polderwachter in het Hollandse
landschap geïntroduceerd.
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.

Het is oogsttijd. Ik kreeg afgelopen week
weer de vraag of ik wilde komen helpen
om de appels van de boom te halen. Ik
houd niet zo van appels. Ze prikken in mijn
mond. Bij peren heb ik daar geen last van.
Maar volgens het spreekwoord mag ik dat
niet doen: appels met peren vergelijken.
Ik denk dat het juist een heel goed idee is
om appels met peren te vergelijken: beide
zijn fruit, beide zijn groen, ze hebben een
klokhuis en ze groeien aan een boom. Je
moet ze nu oogsten, je kan ze rauw eten
maar ze zijn ook lekker in taartvorm.
De verschillen zitten in de vorm, in de
smaak, of ze prikken in je mond en in hoe
ver ze van de boom vallen. Hoewel: een
appel valt niet ver van de boom, maar hoe
zit dat met een peer? Dat is dus iets wat je
heel goed kan vergelijken. En dat hebben
wij dus gedaan. Wat bleek? Een appel valt
verder van de boom dan een peer. Althans:
ze vallen beide recht naar benden. Dus
voor de relativiteitstheorie van Einstein
maakt het niet uit of er een appel of een
peer valt. Maar eenmaal op de grond rolt
een appel met zijn ronde vorm weg van de
boom terwijl de peer een rondje tolt. De
appel legde 1,56 meter af en de peer 15
centimeter. Heel goed vergelijkingsmateriaal dus.
Wat je niet moet doen is appels met zeilboten vergelijken. Daar is geen beginnen aan.
Tenminste, verschillen zoeken lukt nog wel,
maar wat zijn de overeenkomsten?

Appels met appels vergelijken kan ook,
maar dan begeef je je al snel op het gebied
van fijnproevers en kenners. Ik merk dat
je daar als gids langzaam maar zeker in
verzeild raakt: In het wereldje van kenners
en fijnproevers. Ik heb dat niet op appelgebied, maar met polders. Ik ben Holland
met Holland aan het vergelijken. De ene
polder ligt net iets lager dan de andere,
het slotenpatroon is er net even anders
en er staan andere molens en gemalen. In
de ene polder vind je melkkoeien en in de
andere loopt vleesvee. Hier zorgt Staatsbosbeheer voor de nieuwe natuur en even
verderop maait Natuurmonumenten.
Maar voor veel mensen is natuur natuur
en is een koe een koe. Zij zien geen verschil
tussen MRIJvee of een Holsteiner, tussen
een koe die de natuur beheert of een koe
die biefstuk produceert. Zelfs over het
verschil tussen een koe of een stier kan
je een aardig boompje opzetten: Zie je
dat aan de horens op de kop? Aan de ring
door de neus? Of kan je dat alleen zien aan
de onderzijde? En dan nog, als je ze wilt
vergelijken moet je eerst maar eens een
stier zien te vinden.
Vergeet als gids dus nooit om te beginnen
met appels en peren te vergelijken. Als het
publiek dat eenmaal door heeft, dan kan
je appels met appels en peren met peren
gaan vergelijken.
En als kunstenaar kan je dan een poging
wagen om een appel met een zeilboot te
vergelijken. Ik ga nu eerst maar eens kijken
hoe ik die zeilboot in de boom krijg. U hoort
van mij.
de polderwachter

MARIJKE ZOETELIEF
40 JAAR IVN
Ik werd verrast met een artikel in de
Bres en gefeliciteerd met mijn 40
jaar lidmaatschap. Verrassend, want
ik ben lid geworden toen ik de gidsencursus begon in 1994. Toch sta ik
officieel bij het landelijk IVN bekend
als lid vanaf 1980. Er moet iets fout
zijn gegaan.
Er is echter wel iemand anders al
echt 40 jaar bij het IVN en dat mag
niet onvermeld blijven. En vandaar
deze pluim.
Het gaat om Marijke Zoetelief. En ik
denk dat we met z’n allen bij Vecht &
Plassen wel een beetje trots op haar
mogen zijn. Haar kennis, enthousiaste en bruisende ideeën hebben
menigeen al geïnspireerd. Ze is goed
in het organiseren van natuurexcursies, -dagen, en -weekenden. Het
wordt altijd wel een feestje!
In augustus 1980 meldde Marijke
zich als 21-jarige aan bij het I.V.N.
(toen nog met puntjes), afd. Haarlem e.o. Vermoedelijk is zij op
11 september 1980 als lid ingeschreven. Helemaal zeker is deze datum niet. Ze had net haar HBO botanisch analistenopleiding afgerond
en vond het leuk om haar natuurkennis en verwondering over de
natuur over te brengen op anderen.
‘Ik wil laten zien hoe mooi de natuur
is, zodat we deze ook beter kunnen
beschermen’. Na vijf keer te hebben
meegelopen met een excursie, vonden andere IVN-ers dat ze ook al kon
gaan gidsen. En zo ging het. Zoals ze
zelf zegt: ik ben in het diepe gegooid.
Naast de vele excursies die ze in de
afgelopen 40 jaar heeft begeleid,
zijn er ook bijzondere projecten die
ze heeft georganiseerd, gevolgd of
gevierd. Hieronder volgen er een
aantal.

Zij heeft in 1985 een watertentoonstelling opgezet samen met het
waterleidingbedrijf Amsterdam en
ze zat namens het IVN in de milieuraad van de gemeente Heemstede.
Vanaf 1987 tot en met 1990 ging
ze elk jaar met peuters een paddenstoelentocht doen vanuit de peuterspeelzaal. Destijds was dit bijzonder en haalde het de krant in
Heemstede. Daarnaast heeft zij
een IVN scholenproject opgezet
waarbij alle groep 7 leerlingen in
Heemstede elk jaar een bosexcursie
kregen onder leiding van natuurgidsen en/of een milieuwachter.
Eind december 1990 is zij verhuisd
van Heemstede naar Maarssen. In
januari 1991 heeft ze zich aangemeld bij het IVN afd. Vecht & Plassengebied. Na enige tijd heeft
ze samen met Thijs van de Werf een
jeugdwerkgroep opgezet met natuurbelevingsactiviteiten waar
elementen in zaten van Earth Education en het Bewaarde Land. Daarbij
was er altijd als extra element bij de
excursie een typetje, zoals een
natuurheks, tovenaar, bosnimf of
een wortelvrouwtje.
Naast haar activiteiten voor het
IVN Vecht & Plassengebied is Marijke
vanaf 1994 ook excursieleidster voor
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en sinds 2005 tevens lid van de
Poelenwerkgroep ’t Gooi om amfibieën te monitoren voor het RAVON.
In 2004 was er een bijzonder project,
namelijk een vijfdaagse BISEL cursus
(over de relatie waterleven en waterkwaliteit) op Cyprus, betaald door
de EU. Namens het IVN heeft Marijke
samen met Herman Offereins en
ondergetekende aan deze cursus
deelgenomen, die geleid werd door
professor De Pauw van de universiteit
van Gent. In 2005 is haar 25-jarig
jubileum tijdens de JP Thijssedag in
het Griftpark in Utrecht gevierd.
Lolke Stelwagen

Wat voor weer
vandaag?
Dauwboog
De herfst staat voor de deur en
dat betekent dat de zon weer wat
later opkomt en dus de kans op
een zonnige zonsopkomst met flink
wat dauw of vroege ochtendmist
ook toeneemt. Bovendien is het
spinnentijd en vinden we veel spinnenwebben. Die combinatie maakt
dat we 's ochtends vroeg getuige
kunnen zijn van een niet alledaags
bekend fenomeen: de dauwboog.
Om de dauwboog te kunnen waarnemen moet er aan een aantal
voorwaarden voldaan worden. Het
moet rustig weer zijn, dus geen
wind van betekenis en onbewolkt
en het moet 's nachts flink zijn
afgekoeld tot tenminste het punt
waarop dauw ontstaan kan. De
dauwboog kan gezien worden op
bijvoorbeeld graslanden of heidevelden waarbij geldt dat deze vol

spinrag moeten zitten. Die spinrag
is een voorwaarde. De dauw op
gras vormt doorgaans te grote
druppels en dan lukt het niet en
misschien nog wel belangrijker:
door de horizontale spinrag ligt alle
dauw op één vlak.
Ga nu met je rug naar de opkomende zon staan en bij geringe
zonshoogte. Er is nu een kans dat
u op de grasmat een boog ziet
in regenboogkleuren. Maar het
geheel is omgekeerd met de top
naar beneden en niet als een cirkel,
maar als een hyperbool.
Er is nog iets op te merken. Rond
uw hoofd ziet u een lichte krans;
die wordt de heiligenschijn genoemd.
Die is vaker te zien. Maar zet nu
eens een fototoestel op statief en
laat de zelfontspanner zijn werk
doen. Ga zelf een paar stappen
achteruit. Merk dat de heiligenschijn zich ook rond het fototoestel
vertoont!
Ton Lindemann

Bladluizen
‘Toen hij op zijn knieën, met zijn
wang tegen de grond de anatomie
van de bladluis van dichtbij bekeek,
bedacht hij dat we deze planeet
delen met schepselen die in onze
ogen even bizar en vreemd zijn
als welk gefantaseerd buitenaards
wezen dan ook. Maar we geven ze
een naam en kijken er verder niet
meer naar om, of ze zijn te klein om
door ons opgemerkt te worden’
(vrij naar Ian McEwan uit Zwarte
honden).
Voor de zomervakantie is het boek
‘Insecten’ van Anglia Bouma verschenen met als ondertitel ‘Het
grootse leven van kleine beestjes’.
Het boek begint met de zin: ‘Op
mijn zeventiende ben ik het ziekenhuis ingestoken’. Bij aankomst bij
het zomerhuisje in de bergen van
Oostenrijk gonsde het van de insecten. Bij het openen van de deur
zwol de gons aan tot een woedende
brom, waarna een wesp groter dan
ze ooit gezien had haar meerdere
keren stak. Vanaf dat moment
was ze niet alleen bang voor de
Europese hoornaar die haar stak,
maar voor alle steekbeesten; een
angst die zich ontwikkelde tot
een fobie. Om daarvan verlost te
worden is ze zich gaan richten op
het gedrag van insecten. Ze begon
bij de dode beesten in museum
Naturalis. Daarna volgde een boekje
over sociale wespen. Tegenwoordig rent ze niet meer weg voor een
wesp, maar holt ze erachter aan.
Haar boek is opgebouwd rond
thema’s als flirt, liefde, bevruchting,
groei, metamorfose en ontpopping
en is volgens Menno Schilthuizen
‘het mooiste insectenboek sinds Erik
van Godfried Bomans’.
In het boek laat ze de lezer aan
de hand van de geschiedenis van
het schaakspel ervaren om welke
enorme aantallen het bij insecten
gaat. Iedereen die bij wiskunde met
exponenten heeft leren rekenen
kent het verhaal over een wijze
die in opdracht van de heerser het
schaakspel bedacht met stukken die
in het dagelijks leven van de heerser
een rol speelden. De soeverein
was daar zo blij mee dat de wijze
man een wens mocht doen. Zijn
ogenschijnlijk bescheiden wens was
om elk van de 64 velden van het
schaakbord te vullen met korrels
graan, waarbij het aantal korrels
ten opzichte van het voorgaande
veld verdubbeld zou worden: één
korrel op het 1ste veld, twee korrels
(21) op het 2e veld, 4 korrels (22)op
het 3e veld, 8 (23)korrels om uitein-

delijk bij 263 uit te komen het 64e
veld. Zonder dat iemand het door
had, ook de heerser niet, zou dat
uitkomen op ruim 9 triljoen korrels.
Het verhaal gaat dat de bedenker
van het spel het niet heeft overleefd.
En dan komen we nu uit bij de
bladluizen. Veruit de meeste
soorten paren niet en leggen ook
geen eieren. Ze planten zich niet
geslachtelijk voort maar door
middel van parthenogenese, ofwel
maagdelijke voortplanting. Bij
bladluizen baart een moeder een
dochter die zelf ook al zwanger is.
Deze vorm van levend baren maakt
dat ze zich ontzettend snel kunnen
vermeerderen. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn kan bij
sommige soorten de populatie binnen 3 dagen verdubbelen. Bij een
denkbeeldig schaakbord kunnen
de 64 velden op die manier in 63 x
3dagen = 189 dagen gevuld worden
met meer dan 9 triljoen bladluizen,
een negen met 18 nullen. Bladluizen drinken sap van planten. Hun
bek heeft de vorm van een puntig
buisje dat ze in de plant duwen. Het
plantensap dat ze binnenkrijgen is
rijk aan suikers, maar bevat maar
weinig aminozuren en eiwitten die
ze nodig hebben. Vandaar dat bladluizen grote hoeveelheden suikers
uitscheiden in de vorm van honingdauw, net wat mieren en ander
insecten nodig hebben. Bladluizen
leven gewoonlijk in grote groepen,
dat geeft mieren de mogelijkheid
hun bladluizen te hoeden als was
het hun vee en ze te beschermen
tegen roofinsecten. Alleen de moordzuchtige larven van het lieveheersbeestje zijn krachtdadig genoeg om
ondanks de mieren, de bladluizen
te grazen te nemen.
Jaap Stavenuiter

Henk Verver
Henk volgde in de jaren 2004/2005
de natuurgidsencursus bij IVN
Vecht & Plassengebied. In die tijd
hield hij zich als hobby al bezig
met het houden van bijen en dat
doet hij nog steeds. Het bord bij de
voordeur van zijn woning met als
opschrift ‘Imkerij de Bijenkoning’
getuigt daarvan. Zijn activiteiten
binnen de afdeling staan dan ook
vooral in het teken van zijn hobby. Door de jaren heen heeft hij
tijdens scholingsbijeenkomsten
en natuurcursussen geregeld zijn
verhaal afgestoken, gevolgd door
een excursie naar de bijenstal. Het
is een probleem dat er in de natuur
voor bijen door het seizoen heen
niet altijd genoeg voedsel beschikbaar is. Om dat probleem onder de
aandacht van de leden te brengen
heeft Henk een aanvraag ingediend
voor een bijdrage uit het De Winterfonds voor de aanschaf van drachtbomen: bomen die aantrekkelijk
zijn voor bestuivers, waaronder
bijen. Op verzoek van Pien Jansen
is toen in de Commelinhof in park
Vechtenstein een Sneeuwklokjesboom geplant. Ik ben benieuwd of
hij als Imker de aard van de bijen
kan doorgronden en het zwermen
van bijen kan zien aankomen, maar
eerst de vraag waar de andere
bomen te zien zijn die met de
bijdrage uit het De Winterfonds zijn
aangeschaft.

Henk: ‘Een bijenstal van mij staat
bij kinderboerderij Otterspoor in
Maarssenbroek. Men vertelde me
dat de gemeente van plan was
om de populieren te kappen die
langs het geluidsscherm langs de
A2 staan. Die bomen zorgden voor
schaduw op de kinderboerderij. In
overleg met hen is de keuze gevallen op; een Valse acacia, een Zomerlinde, een Honingboom en een
Bijenboom (de Tetradium daniellii
hupehensis), een zeldzame boom
met witte trossen bloemen die je
een enkele keer in stadsparken
ziet staan. Het gaat bij drachtbomen om bomen die door insecten
bestoven worden. Pien Jansen heeft
ervoor gezorgd dat de Sneeuwklokjesboom in de Commelinhof op
Vechtenstein geplant werd’.

door een groeiende populatie honingbijen kan er voor hen een tekort
aan dracht (voedsel) ontstaan. Er
is met andere woorden een grens
aan de hoeveelheid kasten dat een
gebied kan dragen’.

‘Mijn jeugd heb ik in Delft doorgebracht en in dezelfde plaats heb ik
ook mijn studie elektrotechniek aan
de TU Delft afgerond. Na mijn studie
heb ik eerst bij Philips gewerkt en
toen die tak werd opgeheven hebben mijn studievrienden aan me
getrokken om bij de KPN te komen
werken. Mijn vrouw en ik zijn naar
Vleuten gekomen omdat hier in
die tijd huizen gebouwd werden.
Voor die tijd woonden we in België
als expat op een kasteel met 2,7
hectare grond. In de tijd dat we hier
wonen hebben we nog een periode
als expat in Singapore gewoond.
Het was hard werken, maar de ervaring die je er opdoet neem je een
leven lang mee’.

‘Honingbijen zijn door de evolutie
enorm efficiënt geworden in het
binnenhalen van dracht. Ze zijn
in staat om af te wegen hoeveel
moeite het kost om de nectar en
stuifmeel binnen te halen. Nectar
is de energiebron om te kunnen
vliegen en om de insecten warm
te houden. Stuifmeel is essentieel
voor de larven van de volgende
generatie bijen. Informatie overdragen waar dracht te vinden is,
gebeurt door middel van de bijendans. Daarbij wordt de plek aangegeven ten opzichte van de zon. De
afstand van het volk en de grootte
van de dracht is af te lezen van de
felheid van de dans. Door geregeld
in de kast te kijken kan een imker
inschatten of er een zwerm gaat
komen. Alleen als je bij de kast bent
kun je het zien gebeuren: alleen de
bijen weten waar de zwerm heen
gaat. Maar als het zover is en de
zwerm vindt geen geschikte plek
of er is onvoldoende dracht, dan
sterft de zwerm. We weten al veel
van de bijen, maar op het gebied
van de feromonen is er nog veel te
ontrafelen. Zo weten we dat een bij
die een bloem bezocht heeft een
feromoon achterlaat, een signaal
voor andere bijen dat er niets meer
te halen is.

Henk: ‘Imkers vormden tot de jaren
70/80 van de vorige eeuw een uitstervend beroep, instroom was er
nauwelijks en als ze er al kwamen,
dan waren het gepensioneerde
mannen die een hobby zochten.
Dat veranderde nadat in de pers
artikelen verschenen onder de kop:
red de bij. Er is toen een instroom
gekomen van jonge mensen,
geïnteresseerd in ecologie, zowel
mannen als vrouwen met nieuwe
ideeën met de insteek: als ik nu imker word dan kan ik meehelpen de
bijen te redden. Sommigen hielden
het maar een paar jaar vol. Imker
zijn is enorm arbeidsintensief: je
moet je richten naar de behoefte
van de bijen en met vakantie gaan
is er niet bij. Tegenwoordig zijn er
meer imkers die gemiddeld minder
volken houden, maar in z’n totaliteit
is het aantal honingbijenvolken gegroeid. De concurrentie tussen de
honingbij en de solitaire wilde bijen
is uitgebreid onderzocht. Sommige
wilde bijen richten zich op een
specifieke soort drachtplanten,
door verstoring van het gebied of

Henk: ‘Ik ben de natuurgidsen
opleiding gaan volgen om meer
kennis over de natuur op te doen.
In mijn jeugd ging ik met mijn vader
de natuur in. Hij was controleur van
de Vogelwet en was altijd bezig met
vogeltjes. Ik ben geen vogelkenner
zoals Lolke Stelwagen, die zelfs als
je met hem praat, nog door vogelgeluiden afgeleid wordt, maar
ik heb goed leren observeren. Als
eerste van een groep zag ik drie
bosuilen op een tak. Later heb
ik samen met hem in Leiden een
imkercursus gevolgd. Maar echt
imkeren leer je door het te doen.
Wanneer ik een lezing en excursie
over bijen verzorg, zijn mensen
vaak verbijsterd over hoe intelligent
bijen zijn. De meest gestelde vraag
is altijd weer: bent u wel eens door
een bij gestoken? Laatst heb ik
meegelopen met een excursie naar
Castellum de Hoge Woerd over de
invloed van de Romeinen op het
landschap en wat zij de natuur hebben in gesleept. Aan het gidsen zelf
ben ik niet toegekomen. Ik ben lid
van een vereniging van bijenhoud-

ers en heb cursussen gevolgd
om les te kunnen geven aan
beginnende en gevorderde imkers:
lesgeven aan geïnteresseerden vind
ik leuk’.
‘Vroeger waren imkers erop
gebrand om zoveel mogelijk honing
binnen te halen. Door de seizoenen
heen gingen ze daarom met de
bijen op reis naar gebieden waar
bomen en struiken in bloei stonden. Nieuwe generaties vinden het
vooral leuk om bijen te houden en
bij hen komt de hoeveelheid honing
op het tweede plan. Zelf ga ik
alleen met de bijen “naar het fruit”
bij bekenden. In het nieuws hoor
je zo nu en dan over ziektes die de
bijen bedreigen. Als imker kan je
niet veel meer doen dan te zorgen
voor een schone omgeving: geen
rommel laten slingeren, geen oude
raten gebruiken en zorgen voor
dracht door bloemen in te zaaien.

P.S.:
In mei en juni vermeerderen bijenvolken zich. Dit gebeurt door een
zwerm te vormen, waarbij een deel
van het volk, en dan gaat het om
een paar duizend bijen, er met een
koningin in hun midden vandoor
gaan op zoek naar een nieuw
onderkomen. Onderweg vormen
ze op een geschikte plek een tros,
bijvoorbeeld aan een tak van een
boom, om er verkenners op uit
te sturen om een geschikt onderkomen te zoeken.
Jaap Stavenuiter

De Bethunepolder –
parel in het hart
van Utrecht
Dit artikel en de afbeeldingen zijn
aangeboden door de vogelwacht
Utrecht. De auteur en fotograaf Jack
Folkers heeft ook een avond een excursie in de Bethunepolder verzorgd
voor de Natuurgidsenopleiding.
Inleiding
Een paar jaar geleden las ik een
artikel in de Gelderlander over de
Blauwe Kamer. Wie kent dit mooie
gebied nou niet? Ik denk dat elke
vogelaar er wel eens is geweest. Ik
las in het artikel dat er maar liefst
72 vogelsoorten hebben gebroed.
Toen dacht ik ‘hee…, dan is de
Bethunepolder een stuk rijker’. In
de periode 2014-2019 zijn er van
maar liefst 76-78 vogelsoorten territoria vastgesteld. En wie kent de
relatief onbekende Bethunepolder
nu eigenlijk?
Tijd om er iets meer over te vertellen. In de navolgende paragrafen
eerst iets over de ligging en geschiedenis van het ontstaan van de

polder. Daarna een uitgebreider
deel over de resultaten van de
vogelinventarisatie in de periode
2014-2019.
Ligging
De ca. 550 ha. grote polder ligt in
de gemeente Stichtse Vecht ten
noordoosten van Maarssen en is
gesitueerd tussen de Maarsseveense
en Loosdrechtse Plassen. Het
gebied is onderdeel van het Natura
2000 gebied Oostelijke Vechtplassen.

Ligging Bethunepolder
Het gebied bestaat voornamelijk uit
weiland maar heeft ook een redelijk
groot rietmoeras (de Veenderij),
een moerasbos (Bosje van Rob-

ertson) en sinds de herinrichting
in 2014 ook een deel dat uit plasdrasgebied bestaat.
Geschiedenis
In 1858 werd een concessie gegeven om de Tienhovense en
Maarsseveense plassen droog te
malen. Al gauw bleek dat dit vanwege het ontstaan van wellen in de
bodem onuitvoerbaar was en na
een aantal pogingen gaf men het
op. Totdat in 1874 een nieuwe concessie werd gegeven aan Marquis
de Bethune, waaraan de polder zijn
naam dankt. Ongeveer in 1880 is
de Bethunepolder droog komen te
liggen.
De polder ligt lager dan de omliggende gebieden en fungeert als
een badkuip waarin via kwelwaterstromen het water uit de omliggende gebieden wordt weg getrokken
(kwel). Vanwege dit instromende
kwelwater moest dus flink worden
bemaald om de polder droog te
houden. Dit kostte destijds zoveel
dat het financieel niet haalbaar
was om de polder te exploiteren.
In 1899 werd de polder publiekelijk
geveild. Uiteindelijk kwam de polder in handen van twee banken die

het weer aan verschillende boeren
doorverkochten.
Momenteel hebben twee organisaties nu het grootste deel van de
Bethunepolder in bezit. Staatsbosbeheer heeft 300 ha, voornamelijk
gelegen in het noordelijke deel van
de polder. Waternet bezit 225 ha in
het zuidelijke deel. De rest is particulier eigendom. Een groot deel van
deze grond is verpacht aan de twee
boeren, beide melkveehouders
waarvan één biologisch.
Waternet gebruikt de polder als
waterwingebied. De kwel, zowel dijkkwel,
waarbij water ondergronds uit de
omliggende polders en plassen
wegstroomt, als diepe kwel, vanaf
de Utrechtse Heuvelrug, zorgt dat
het binnenstromende water erg
zuiver is. Zeer geschikt om drinkwater van te maken. Momenteel
wordt er jaarlijks 26 miljoen kuub
water uit de polder gepompt, dat
na filtering bij 2/3 van de Amsterdamse huishoudens uit de kraan komt.
Die kwel heeft tot gevolg dat de
Bethunepolder erg nat is. Maar het
gevolg is ook dat de omliggende
polders verdrogen doordat het water er ondergronds uit wegstroomt.

van de polder het grondwaterpeil
omhoog ging. Dit om de kwel vanuit
de naastliggende (Natura2000-)
gebieden tegen te gaan zodat de
verdroging van die gebieden zou
verminderen of stoppen.
Daarnaast zijn er ook natuurdoelen
binnen de polder: het realiseren
van Natura 2000 doelen, een robuuste ecologische verbindingszone en EHS.
Vanaf 2013 is begonnen met een
omvangrijke natuurinrichting.
Op een aantal plekken werd het
waterpeil verhoogd. Een deel van
de graslandpercelen werd geplagd,
gericht op de ontwikkeling van
schraallandvegetaties. Het oeverareaal werd vergroot, gericht op
rietlandvegetaties. In 2016 was de
herinrichting nagenoeg gereed.
Deze ontwikkelingen zijn aanleiding
geweest om de vogels in de
Bethunepolder te monitoren.

verleden aan om een indruk te
geven van de aantalsontwikkelingen gedurende de langere periode.
Vanaf 2014 zijn de vogels in de
Bethunepolder geteld volgens de
methode die bij het Sovon bekend
staat als de uitgebreide territoriumkartering waarbij alle soorten
worden geteld (BMP-A).
Er is geteld door een vaste groep
van zes tellers die , in twee- of
drietallen of soms solitair, steeds
een deel van het gebied voor hun
rekening namen. Gemiddeld werd
de polder per seizoen 30-35 keer
bezocht, afwisselend in ochtend- en
avonduren.
De tellers: Cora Kuiper, Gerhard
Overdijkink, Richard Pieterson, Vincent Schieveen, Daan van Werven
en auteur.

Tellers in actie
Resultaten
De Kruisbek zou vele malen gevuld
kunnen worden als alle soorten en
hun aantalsontwikkelingen besproken zouden worden. Vandaar dat ik
me beperk tot de weide- en rietvogels en daarnaast een paar bijzondere soorten.

de Bethunepolder vanuit de lucht
(2016). Onderin de Veenderij, links
een deel van de Loosdrechtse plassen
(Kalverstraat), midden-links het bosje
van Robertson, rechts-bovenin een
stukje van de Maarsseveense Plassen.
In 1995 werd besloten dat de
Bethunepolder (deels) ingericht
zou worden als natuurgebied. Dit
besluit veroorzaakte ongerustheid
bij de boeren en andere bewoners;
konden ze er wel blijven werken en
wonen? Die angst werd nog vergroot
toen er ook plannen kwamen om
de gehele polder als waterbergingsgebied te bestempelen.
Na veel discussie met bewoners en
betrokken partijen werd in 2011
een ontwerp herinrichtingsplan
vastgesteld. In dit plan werd opgenomen dat delen van de polder als
plas-drasgebied zouden worden
ingericht en dat in een groot deel

natuurgebied in wording; boven de
oude situatie, onders de situatie na
de natuurontwikkeling.
Vogelmonitoring
Van de Bethunepolder zijn er
verschillende vogelinventarisaties
uit het verleden bekend (1974,
1981, 1986, 1988, 1989, 1991, 1994,
1998, 2000 t/m 2009) maar daarbij
werden steeds afzonderlijke delen
van polder geïnventariseerd en
bovendien vaak alleen bepaalde
soortgroepen.
Het voert te ver om al deze inventarisaties mee te nemen maar
bij sommige soorten haal ik het

Weidevogels
Hieronder de aantalsontwikkeling
van het aantal territoria van de (primaire) weidevogels kievit, grutto,
tureluur, watersnip en scholekster,
zomertaling, graspieper over de
jaren 2014-2019.
Voor de secundaire weidevogels,
die in mindere mate aan weilanden
gebonden zijn en ook in andere
biotopen broeden, volgt een summiere beschrijving.
Weidevogels over de jaren 2014-2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019

kievit
38 44 41 49 40 33
grutto
16 16 17 19 19 16
tureluur
9
9 13 14 11 13
watersnip 0
0
1 0 0
0
scholekster 3
2
3 4 2
4
zomertaling 0
1
1 1 3
2
graspieper18 21 28 27 24 21

Kievit
Aanvankelijk leek het erop dat de
kievit door de aanleg van meer
geschikt biotoop als gevolg van de
herinrichting, een positieve impuls
kreeg. Verwacht werd dat dit aantal
in elk geval gelijk zou blijven maar
helaas neemt de kievit de laatste twee jaren weer in aantal af.
Geheel in de pas met de landelijke
trend

Tureluur
Watersnip
Een treurige ontwikkeling! Waar in
de eind 80-er, begin 90-er jaren nog
sprake was van 10 territoria, nu is
er geen een meer over. Eind juni
2016 ontstond er weer enige hoop
vanwege een baltsend exemplaar
dat nota bene vanuit de huiskamer
van de auteur werd ontdekt. De
erop volgende jaren zijn alleen watersnippen gezien in de trekperiode
maar tot territoria met baltsende
‘hemelgeiten’ is het niet meer gekomen.

Overige primaire weidevogels zoals
kemphaan en veldleeuwerik zijn
zo zeldzaam geworden dat ze niet
(meer) in deze polder broeden
maar alleen nog als doortrekker in
voor- of najaar te zien zijn.
Voor de veldleeuwerik is de landelijke
teloorgang goed op te merken:
in ‘89, ’90, ’93 en ’94 waren er nog
resp. 9, 16, 13 en 8 territoria veldleeuwerik in de polder.

Watersnip in baltsvlucht

De slobeend doet het sinds de
gebiedsaanpassingen heel erg
goed, van 2 naar 9 territoria in het
laatste teljaar.

kievit
Grutto
Hoewel het landschap zeer geschikt
is voor grotere aantallen is helaas
ook hier een zelfde beweging te
zien als bij de kievit. Opvallend is
dat gedurende de jaren 2017 en
2018 een beweging van de territoria was te zien van het ‘oude’
broedterrein naar de nieuwe
plas-drasgebieden. In 2018 hebben
slechts een of twee paartjes jongen
voortgebracht, in 2019 minimaal
vier, met name in het nieuwe
plas-drasgebied. Mogelijk heeft de
vermindering van het aantal zwarte
kraaien daar mee te maken. In
2017 zijn veel populieren gerooid
waar kraaien een perfect uitzicht
hadden op hun ‘gedekte tafel’.
Desondanks een beter beeld dan
landelijk.

Scholekster
De scholekster vertoont een stabiele stand. Landelijk is een afname
te zien.
Zomertaling
Door de herinrichting van de
polder zijn er bredere slootranden
ontstaan en natte(re) weilanden.
Uitermate geschikte biotopen voor
zomertalingen. En dat is ook te
zien uit de inventarisatie. Vanaf
het eerste jaar van de herinrichting bezet de soort weer meerdere
territoria.

Grutto
Tureluur
Tureluur laat een stabiele stand
zien. De landelijke trend laat sinds
1990 een afname zien van ca. 20%
maar ook deze soort profiteert
blijkbaar met de aanleg van de
voor hun zeer geschikte plas-dras
gebieden.

Graspieper
Ook deze soort laat een redelijke
dichtheid zien hoewel het aantal
de laatste twee jaren daalt. In de
jaren 90 was er nog sprake van ca.
30 territoria. De landelijke afname
sinds 1990 is ca. 40% en dat komt
overeen met het verloop in de
Bethunepolder.

Zomertaling

Secundaire weidevogels
De meerkoet en wilde eend,
slobeend, krakeend, bergeend,
wintertaling, kleine plevier, kluut,
visdief en kwartelkoning zijn te beschouwen als secundaire weidevogels.
Over deze groep als geheel is geen
eenduidige aantalsontwikkeling te
zien. Vandaar in het kort voor een
paar soorten de ontwikkeling.
Met de wilde eend lijkt het goed te
gaan. Van 24 territoria in 2014 naar
76 in 2019. Maar waarschijnlijk is
dit een gevolg van onvolledige tellingen in de eerste jaren van deze
periode.

Slobeenden
De bergeend laat een constante lijn
zien van ca. 4-5 territoria gedurende de gehele periode.
De kleine plevier is een pioniervogel.
Net na de start van de herontwikkeling ontstonden de voor deze vogel
geschikte kale slikterreintjes. Maar
gedurende de tijd raakten deze
gedeelten begroeid en werden
minder geschikt. Van 5 territoria
in 2014 naar 1 territorium in 2019.
Het is te verwachten dat de soort
geheel gaat verdwijnen. Onlangs
(2020) zijn echter nog baltsende

vogels gezien.

het in 2014 nog een soort waar veel
vogelaars op af kwamen, nu is het
een gewone soort.

Na enig wachten vertoonde de
vogel zich ook nog, zelfs vlakbij,
waardoor een aantal fraaie foto’s
genomen kon worden.

Kleine plevier
Voor de visdief ‘berekent’ het clusterprogramma van Sovon dat er
1-2 territoria zijn. Deze soort wordt
in de broedperiode regelmatig
jagend, met prooi of alarmerend
waargenomen, hetgeen indicatief is
voor territoria.
Tenslotte is nog vermeldenswaardig dat in het seizoen 2012 2-3
roepende mannetjes kwartelkoning
zijn gehoord. Een erg leuke soort
die veel bezoekers trok.
Riet- en moerasvogels
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sprinkhaan 5
6 3
3
4
4
zanger
Snor
4
5 6
6
6
6
Bosrietzanger 13 12 7 10 11 18
Rietzanger 30 43 49 74 53 54
Kleinekarekiet 5
9 9 12 18 26
Blauwborst 5
9 10 15 19 10
Rietgors
8 16 30 41 44 37
Waterral
4 7
5
6 4
6
Cetti’s zanger 1 0
0
0 0 5
De sprinkhaanzanger en snor laten
een vrijwel stabiel beeld zien, gelijk
met de landelijke trend.
Bosrietzanger neemt toe in aantal,
waarschijnlijk als gevolg van de
verruiging en vernatting van het
gebied.
Hoewel de aantallen broedparen
rietzangers en kleine karekieten
landelijk een verhouding van 1:6
(ca. 6 x zoveel kleine karekieten
als rietzangers), is het beeld in de
Bethunepolder anders. Rietzangers
zijn wat minder kieskeurig en
nemen soms al genoegen met een
vierkante meter riet terwijl karekieten
een wat groter areaal aan riet, en
het liefst riet dat met de voeten
in het water staat, eisen om hun
territorium te kiezen. En dat is in de
Bethunepolder minder aanwezig.
Met de verruiging van de polder
zijn veel kleine rietarealen ontstaan
en dat verklaart waarschijnlijk
hogere aantal rietzangers.
Blauwborst en rietgors laten beide
een piek zien in 2018 maar nemen
weer in aantal af.
Geheel volgens de verwachting
wint de Cetti’s zanger terrein. Was

Cetti’s zanger
‘Krenten’.
Ik wil nog een paar krenten noemen die, met name in de laatste
twee teljaren, de polder verrijkten.
Dat gebeurde met name in de nieuwe plas/drasgebieden.
In 2018 werd ik op een ochtend
wakker gebeld door Daan met
wie ik die ochtend een telling zou
doen. Opgewonden hoorde ik
hem ‘Porseleinhoen’ roepen. Nog
nooit was ik zo snel aangekleed en
in 5 minuten stond ik op de plek
des heils. Helaas was de porselein
‘uitgezwiept’. Gelukkig kregen we
er later die ochtend nog wel een
te zien, maar op een geheel ander
deel van het terrein. Blijkbaar waren
er dus twee.
In 2019 werden er geregeld steltkluten gezien, ook weer in het plas/
drasgebied. Eenmaal zelfs 3 tegelijk.
Tijdens een inventarisatieronde
vonden we een broedende vogel.
Helaas zijn er nooit pullen gezien.
We houden hoop dat ze dit jaar
weer komen.

Steltkluten
Maar de allerbeste krent kwam ik
tegen terwijl ik rijdend in mijn auto
met geopend raam een vreemd gepruttel hoorde. Kleinst waterhoen
wist ik bijna zeker. Ik kon gelukkig
het geluid opnemen en de bevestiging door Hans Russer volgde al
snel.

Kleinst waterhoen
Conclusie
Ik ben geen ecoloog, bioloog of andersoortige groene wetenschapper
maar voor zover ik het kan overzien
doen de vogels in de Bethunepolder het beter dan landelijk. Dit is te
danken aan de hoge waterstand,
de variatie in het weidegebied en
de aanleg van de plas/drasgebieden.
Het is belangrijk dat de natuurwaarden in de polder worden
behouden en het liefst nog worden
uitgebreid. Daarom is ook het beheer van het gebied belangrijk. Als
het slecht wordt beheerd, veranderen de natte gebieden al snel in
wilgen- en elzenbossen. Iets wat
je nu op sommige plekken al ziet
gebeuren.
Het inventariseren gaat ook in de
komende jaren door zodat we zicht
houden op de ontwikkelingen van
de vogelstand, maar ook op de
staat van het gebied. Waar nodig
wordt aan de beherende organisaties gemeld waar het beheer beter kan.
Het gebied zou nog waardevoller zijn als er niet midden in het
broedseizoen zou worden gejaagd.
Momenteel heeft de plaatselijke
wildbeheereenheid ontheffing om
in dit prachtige gebied op ganzen
te jagen van 1 april tot oktober.
Een ontheffing die door de Provincie Utrecht is afgegeven, nota
bene de organisatie die de leiding
had in de aanleg van de nieuwe
plas-drasgebieden. De Provincie
die dus aan de ene kant Natura
2000 doelen wil verwezenlijken en
aan de andere kant de natuur laat
verstoren door deze jacht-ontheffingen te verlenen!
Hier ligt een mooie uitdaging voor
het bestuur van onze vogelwacht
en IVN Vecht en plassen want dit
kan natuurlijk zo niet!
Tenslotte, bezoek dit mooie gebied
eens! Het is verassend vogelrijk en
zeer de moeite waard.
Jack Folkers

Het Weegbreegenootschap

De zielenroerselen van een
Weegbree

Het artikel ‘De stoeptegel’, de bijdrage van de Polderwachter in het
zomernummer van De Bres, kan
je bijna niet ontgaan zijn. Hij voert
daarin het Weegbreegenootschap
op als de club die zich als taak heeft
gesteld om: ‘de Weegbree als het
ultieme onkruid dat regelmatig
met voeten wordt getreden - en
u daar dankbaar voor is – op een
voetstuk te plaatsen’. Hij roept het
genootschap op opnieuw van zich
te laten horen.
Het Weegbreegenootschap is in
december 2005 opgericht tijdens
de Natuurgidsencursus 2004/2005.
Een opleiding tot gids is niet alleen
bedoeld om kennis op te doen van
de natuur, zoals de namen van
bomen, planten, insecten en het
landschap. Minstens zo belangrijk
is het bijbrengen van gidsvaardigheden, zodat de gids in staat is
tijdens een excursie zijn verhaal
te doen. Een groepspresentatie
door vier of vijf personen is één
van de vormen om dat te oefenen,
met onderwerpen als de veldmuis,
els, groene kikker, brandnetel,
lieveheersbeestje en weegbree.
Onze groep kreeg de weegbree
toegewezen en bij die gelegenheid
is het Weegbree-genootschap
opgericht. Bij de presentatie kozen
we voor een insteek met items als
de geneeskrachtige eigenschappen van de Weegbree, de zielenroerselen van een plant en voor
een vorm van promotie door een
tweetal ‘deskundigen’. Ter afsluiting
volgde een quiz om de kennis van
de aanwezigen te testen, werd
er een zoekkaart uitgebracht en
een Weegbreeverkeersbord met
de tekst: ‘Betreden geboden’.
Tegenwoordig zouden we kiezen
voor een QR-code waarmee je de
zoekkaart in beeld brengt. Je kunt
gerust zeggen dat de presentatie
van de verschillende groepen tot
de hoogtepunten van de cursus
behoorde.
De redactie

Namens het Weegbreegenootschap maak ik je deelgenoot
van de zielenroerselen van een
weegbree; ik treed daarbij als het
ware in de rol van de plant. Het
gaat over de weegbree die die
zomer viel te bewonderen op de
Botermarkt in Haarlem. Zoals je
waarschijnlijk weet zijn de bloemen van een weegbree gewoonlijk
tweeslachtig. Voor mijn plant geldt
daarbij dat de bloemen functioneel
gezien langer vrouwelijk zijn dan
mannelijk. Het verhaal over de
weegbree wordt daarom verteld in
de zij-vorm. Steeds meer planten
vestigen zich in de stad. In een
stad als Haarlem gaat het daarbij
om ongeveer 700 soorten, dat is
ongeveer net zoveel als in Utrecht.
Haarlem is daarbij rijk aan stinzenplanten terwijl in Utrecht varens
sterk vertegenwoordigd zijn. Uit het
feit dat de weegbree op de Botermarkt in Haarlem te bewonderen
was, kun je opmaken dat zij meedoet aan die trend.
- In de stad is het ‘s winters warmer
dan op het platteland, dat kan wel
een graad of drie schelen. Daarnaast is het aantal dagen met vorst
in de stad ook aanzienlijk kleiner.
Voor de weegbree was dat echter
geen reden om zich in Haarlem
te vestigen. Zij rekent zich niet tot
de thermofielen of - in goed Nederlands – de warmte minnende
soorten.
- Veel van de planten in de stad zijn
tuinvlieders, planten die zich vanuit
tuinen over de stad verspreid
hebben. Een weegbree houdt niet

van aangeharkte grond en hoort er
daarom niet bij.
- Ze laat verder weten niet gerekend te willen worden tot de adventiefplanten. Ze verzet zich daar fel
tegen ondanks het feit dat haar
voorouders bekend staan als een
familie van kosmopolieten, die als
tredplanten de wereld veroverden.
Haar opstelling is te begrijpen als je
weet dat er naast haar tak van de
familie slechts vier
inheemse soorten zijn die in
Nederland tot de weegbreefamilie
worden gerekend. Zij voelt
zich net zo bij Haarlem passen als
een Haarlems bloemenmeisje. Op
de vraag hoe ze dan in
Haarlem is terecht gekomen zegt
ze: ‘Met een auto’. Ze heeft verder
geen behoefte om zoals
zij dat noemt - aan moderniteiten
mee te doen zoals in Utrecht waar
bij de restauratie van
de werven kalk is toegevoegd aan
de metselspecie om het de (muur)
planten naar de zin te
maken; een weegbree staat liever
met haar wortels in de grond. Wel
geeft ze de voorkeur
aan zaken als:
- een fikse sneeuwbui in de winter,
niet zozeer voor de sneeuw maar
om de strooiwagen die volgt;
- ze houdt van asfalt, vooral als er
flinke scheuren in zitten zodat de
wortels er goed houvast in kunnen vinden. Van haar mogen het
ook straatklinkers zijn, maar dan
moeten ze er wel een beetje slordig
bijliggen;
- ze houdt van de markt die wekelijks op de Botermarkt wordt
gehouden inclusief de drukte die
dat met zich meebrengt. Dat haar

uitzicht dan beperkt is tot zeildoek,
kisten en wielen vindt ze geen enkel bezwaar;
- ze houdt van de stad op een windstille zomeravond. De aangename
temperatuur trekt veel publiek dat
bezit neemt van het niet al te gelikte plein met cafés waar een lekker
pilsje wordt getapt. De donkere
hoeken maken dat menig bezoeker
na het legen van de glazen een bijdrage levert aan een zilt klimaat.
Beste mensen, jullie denken toch

De Weegbree
De Weegbree behoort tot een
kosmopolitische familie die zich over
een groot deel van de wereld verspreid
heeft. In deze folder aandacht aan
een aantal facetten van de Weegbree
om zo een indruk te geven van de
veelzijdigheid van de plant.
De Weegbreefamilie
Wereldwijd zijn er omstreeks
tweehonderd-en-vijftig planten bekend
die tot de weegbreefamilie gerekend
worden. Voor de Nederlandse flora
blijft dit aantal beperkt tot vijf. Dat
is 1). de Grote weegbree (met als
ondersoorten de Grote weegbree
en de Getande weegbree), 2). de
Ruige weegbree, 3). de Smalle
weegbree, 4) de Zeeweegbree en 5).
de Hertshoorn-weegbree. Daarnaast
is de Zandweegbree hard op weg om
als zesde inheemse soort een plaats te
veroveren binnen de Nederlandse flora.
Rozetplanten
De vijf Nederlandse soorten hebben
bladeren in de vorm van een rozet. De
stevigheid van het blad is te danken
aan de taaie vaatbundels in de nerven.
De bundels worden zichtbeer door
overdwars een vouw in het blad te
maken en daarna in de lengterichting
aan het blad te trekken. De aarsteel
die vaak boven de bladeren uitstijgt,
ontspringt vanuit een bladoksel.
De cilindervormige aar aan het einde
van de aarsteel draagt talrijke bloemen.
De bloemen zijn twee-slachtig,
daarbij zijn ze langer vrouwelijk dan
mannelijk.
Het succes van de plant
De weegbree is een graslandbewoner
of tredplant. De plant heeft weinig te
lijden van begrazing of het belopen
(met uitzondering van de Zee- en
Herts-hoornweegbree). Dat komt

niet dat het haar op het plein om
de gezelligheid gaat? Wat dat betreft moet ik je elke illusie ontnemen. Haar karakter valt eerder te
vergelijken met dat van een kluizenaar. Zo’n asceet gekleed in een
ruw wollen mantel die in leven blijft
door het eten van sprinkhanen. De
vergelijking met een kluizenaar is
wat ongelukkig gekozen; een kluizenaar richt zich op de periode na
dit leven, terwijl mijn plant de hete
adem van Darwin tussen de bladeren voelt en dient bij te dragen

omdat het groeipunt van de plant laag
bij de grond ligt tussen de bladstelen
ligt. Het zaad van de Weegbree is
plakkerig en wordt meegenomen
en verspreid door poten van dieren,
schoenen of de banden van voertuigen.
Toepassingen van Weegbree
Weegbree staat in de volksmond o.a.
bekend als Chocoladeplant (naar
de naar chocolade geurende bloem
die ook werd gegeten), Geneesblad,
Hondemiesbladeren (tegen ontstoken
vingers), Knienebladeren (als voer
voor konijnen), Zenuwkruid (vanwege
de bladnerven die op zenuwen lijken).
Het blad van de Grote weegbree wordt
als huismiddel gebruikt bij jeuk of
ongerief aan de huid. Het extract van
de Smalle weegbree levert met honing
een goede hoestsiroop.
De Grote weegbree
De Grote weegbree, Plantiago
màjor, is een tredplant ‘pur sang’ .
Het betreden van het gebied zorgt er
voor dat de zaden verspreid worden,
dat het gebied open blijft en dat de
samengedrukte grond minder snel
uitdroogt. De meerjarige plant heeft
paarse helmknoppen en bloeit van
de zomer tot de herfst, maar raakt
in de winter zijn bladeren kwijt, dit
in tegenstelling tot de Smalle- en de
Ruige weegbree
De Ruige weegbree
De Ruige Weegbree, Plantiago
média, heeft door de lange aarstelen
en het vlakliggende rozet bij
wijze van spreken een voornamer
voorkomen dan de Grote weegbree.
Het is een overblijvende plant die
in de voorzomer en zomer bloeit.
Zoogdieren zorgen er voor dat deze
plant over een benodigde open plek
kan beschikken, bijvoorbeeld een
molshoop.

aan het succes van haar familie,
dat er via de genen is ingeramd.
Ze levert een forse bijdrage door
twee keer per jaar in bloei te staan,
zowel in de lente als in de zomer.
Door haar taaiheid overleeft ze
daar waar andere planten het
laten afweten. Ik denk dat je kunt
instemmen met de conclusie dat
de Zeeweegbree waar het hier om
gaat een stevige tante is die niet
teert op oude glorie.
Het Weegbreegenootschap

De Smalle weegbree
De Smalle weegbree, Plantiago
lanceolàta, is een overblijvende plant
en bloeit van de zomer tot de herfst.
De wortelstok is vaak ‘meerkoppig’
zodat de plant zich kan ontwikkelen
tot een ‘horst’ met meerdere rozetten.
De plant moet het om zich te kunnen
voortplanten, in tegenstelling tot de
Grote-, Zee- en Hertshoorn-weegbree,
hebben van kruisbestuiving door de
wind.
De Zeeweegbree
De Zeeweegbree, Plantiago maritima,
komt in Nederland vrij algemeen voor
in de duinstreek, het Deltagebied en
de Wadden eilanden. De plant heeft
een forse meerkoppige wortelstok en
heeft een zandige grond nodig om te
ontkiemen. De bladeren zijn vlezig
en lijn- tot lancetvormig. De overblijvende plant bloeit in de voorzomer
en de zomer
De Hertshoornweegbree
De Hertshoornweegbree, Plantiago
coronopilis, is – zoals dat in de
flora staat – een één- tot tweejarig
of kortlevende- overblijvende plant,
afhankelijk van de omstandigheden.
De plant komt in Nederland voor
in ‘zilte gebieden’ en bloeit vaak
tweemaal per jaar; in de voorzomer
en in de nazomer. De bladeren zijn
lijnvormig met een duidelijke nerf. De
aarstelen zijn kort, staan boogvormig
en knikken voor de bloei. Het is een
plant die kan overleven onder extreme
omstandigheden.
Het Weegbreegenootschap
Marcel Bleekendaal
Hanske van Holstein
Jan van Schooten		
Jaap Stavenuiter
Evert van Zijtveld

Vecht en plassen actief
IVN Fête de la Nature
wildpluk high tea, watersafari en
ringslangen
Feest van de natuur, voor de
natuur en met de natuur. Vier de
natuur! Fête de la Nature is dit jaar
voor het eerst opgenomen in het
landelijk IVN programma.
En een groot IVN natuurfeest wordt
het! Niet op zijn minst doordat de
zon onverwacht uitbundig schijnt.
Op de parkeerplaats van Nieuw
Wulven verzamelen zich steeds
meer kinderen, ouders en stellen
om een aantal felgroene jassen
heen die daar staan met een
zwarte heksenketel, een vlindernet en een mysterieuze emmer.
De groene jas met bruine hoed
stelt zich voor: “Welkom allemaal
namens IVN Natuureducatie bij
onze ringslangexcursie in het kader
van Fête de la Nature. Ik ben Marijke
en vanmiddag gaan we samen met
jullie in drie groepen drie activiteiten
doen op drie locaties. Daarna
komen we hier terug en kunnen
jullie de picknickkleedjes, thermosflessen en bord, mok en vorken
hier ophalen en dan lopen we
samen naar de Romeinse wachttoren om de middag feestelijk af te
sluiten met een échte high tea met
taart. Voor de high tea gaan we zo
meteen allerlei kruiden plukken
om een thee van te maken. Dat is
één van de drie activiteiten en de
andere twee zijn waterdiertjes vangen en ... ze voert de spanning op...
”ringslangen zoeken!” roept één
van de kinderen. Juist ja, ringslangen zoeken, dat hoort natuurlijk bij
een ringslangexcursie.

Een aantal groene jassen staat
al op locaties in het bos, dus de
eerste groep vertrekt met Lonneke
richting Peter de ringslang expert.
De tweede groep komt daarachteraan met Bart op weg naar Iemy,
Niek en Joke, die bij een mooie
brede sloot staan even verderop.
De derde groep gaat met Martine
bij Marijke en Elke wildplukken en
zij merken dat zelfs op de aanlooproute al van alles te vinden is dat
lekker in de thee is.
Zo groeit er heel veel mals duizendblad. De kinderen plukken de
mooiste blaadjes en brengen ze
steeds terug naar de heksenketel.
Ook vrolijke bloemen zoals de gele
paardenbloem, wit-gele madeliefjes, rode en witte klaver zijn
favoriet bij de kids. We zijn zo druk
aan het plukken en we vinden al zó
veel lekkere ingrediënten dat we
in het veld alleen nog maar gaan
zoeken naar wat rolklaver, watermunt en kamille. Tussen de gele
bloemen van de rolklaver vinden
we ook nog andere gele bloemen.
“Is dit ook rolklaver of een soort
kamille?” Nee, dat is het zeker
niet. Wel heel belangrijk om te
noemen, want dit is een plant die
we juist níet willen plukken. Dit is
Jacobskruiskruid en die is giftig.
Die gaat dus niet in de heksenketel
en laten we mooi staan.
“Wie van jullie durft er brandnetels
te plukken?” vraagt Marijke. Er
gaan meer kindervingers omhoog
dan volwassen handen en dat is
maar goed ook, want de kinderen
vervullen een extra belangrijke rol
vandaag. Door corona houden we
goed afstand tussen de volwas-

senen, maar de kinderen laten
alles aan de volwassenen zien. Zo
demonstreert Marijke hoe ze met
een ‘handschoen’ van ridderzuring
brandnetels kan plukken zonder
geprikt te worden. De durfal die
het zonder handschoen met de
brandharen mee probeert te
plukken wordt zonder het door te
hebben toch geprikt bij zijn enkel door een andere brandnetel.
Meteen komt dan de hondsdraf,
smalle weegbree en zelfs dezelfde
zuring weer van pas om de jeuk
te verminderen. Enkele kinderen
proppen vervolgens hun broekzakken vol met hondsdraf ‘voor het
geval dat er later nog een ongelukje
gebeurt’.. Tja, je weet maar nooit
natuurlijk.
Dan is het al weer tijd om te wisselen.
Alle groepen draaien door en met
groep twee en drie vullen we de ketel
verder aan met al deze kruiden plus
nog wat pastinaak bloemetjes, hondsdraf en rozenbottel als bonus. De
rozenbottels worden in een mini vijzel
vakkundig gestampt zodat de kleur
en de smaak straks goed vrijkomen
in de thee. Een dag eerder hebben de
groene jassen al heermoes geplukt,
want ook al zien veel mensen dit als
vreselijk onkruid, het is gedroogd
lekker in onze thee en bovendien heel
gezond.
Ondertussen gebeurt er op de
andere locaties natuurlijk ook van
alles. Zo wordt er bij de watersafari
eerst kennis gemaakt met Harry de
rivierkreeft. Het is een mannetje,
want we zien twee piemeltjes. Wie
durft hem op te tillen zonder zijn
vingers tussen de scharen
te laten eindigen? Dat zijn uiteindelijk heel wat kids. Vervolgens
wordt er volop gevist in de sloot
met fijnmazige schepnetten. Er zijn
witte bakjes, per gezin één, waarin
de netjes omgekeerd worden
uitgespoeld en we de vangst goed
kunnen zien bewegen en determineren. Sommige vondsten worden

overgeschept in een loeppotje om
het nog beter te kunnen bekijken.
Ook hier vervullen de kinderen de
rol van doorgever aan de volwassenen van andere gezinnen. De
meest indrukwekkende vondst
is volgens de kinderen het tiendoornig stekelbaarsje, maar er
wordt uiteraard nog veel meer
gevangen zoals: vetjes, libellenlarven en drie soorten nimfen. Als
Iemy, Joke en Niek merken hoe
enthousiast sommige deelnemers
zijn, geven ze de tip mee om eens
de ‘Waterleven’ app te downloaden.
Dan kan je op je mobiel de waterdiertjes determineren. Als je wilt
kijken wat de waterkwaliteit is van
het water, dan kan je naar www.
waterdiertjes.nl en hier kan je al
je waargenomen waterdiertjes invoeren en dan rolt er een rapportcijfer uit. In deze methode zit een
deel van de Bisel waterkwaliteitsmethode verwerkt.
Bij Peter wordt de spanning nog
eens extra opgevoerd, want hij
weet álles over de ringslangen.
In het gebied waar we te gast zijn
heeft hij met collega’s zeven broeihopen aangelegd, waarvan er drie
een bordje hebben. Bij één van die
drie staat hij de groep op te wachten.
De eerste groep maakt er een
speurtocht van en vindt het al best
een avontuur om Peter en de broeihoop te vinden. Gelukkig is Peter
geduldig en vinden ze samen ook
nog eens een ringslang. Hij vertelt
dat een vrouwtjes ringslang 10 tot
40 eitjes legt in een broeihoop en in
dit gebied komen zo’n 500 paartjes
voor. Ze leven solitair en zijn me-

teen al op zichzelf aangewezen.
Peter heeft een slang in zijn handen en laat zien dat de slang als
afweermechanisme meteen gaat
poepen, wat een sterke geur met
zich meebrengt. Als hij ook vertelt
dat ringslangen, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld adders, niet pijnlijk
en giftig kunnen bijten, zijn er toch
een heleboel kleine en grote ‘Freek
Vonken’ die het beestje ook wel
eens willen vasthouden. De slang
gaat van hand tot hand en je voelt
de gladde huid en het gespierde lijf
bewegen. Dat zo’n dun slangetje
kikkers heel naar binnen kan
werken, spreekt natuurlijk wel tot
de verbeelding. ‘Soms kan je de
prooi nog zien zitten’ vertelt Peter.
Tegen het eind van de middag
wordt er zelfs nog een vlinder
gevangen, gedetermineerd (een
dagpauwoog) en uiteraard weer
vrijgelaten. En nu naar ons high
tea feestje! Opgetogen lopen we
terug richting de parkeerplaats.
De taarten staan namelijk een
klein stukje verder lopen op ons te
wachten. Leo en John hebben het
veld om de Romeinse wachttoren
al feestelijk versierd en de taarten
en bekers voor de thee. Elk gezin
heeft een thermoskan met heet
water meegenomen en dit wordt
om de beurt bij de kruiden en bessen in de heksenketels gedaan. En

dan kan het slotfeest beginnen: het
aansnijden en eten van de biologische taarten van de Veldkeuken.
Er is een appeltaart, een cheesecake, een worteltaart en een snijbiettaart als hartige tegenhanger. Het
is echt een heel groot feest met alle
picknickkleedjes verspreid over het
veld, de vrolijke kleuren in
de thee en de blije gezichten van
zowel de kinderen als de volwassenen. De taarten en niet te vergeten de thee smaken heerlijk,
iedereen is verrast enthousiast.
Voordat we allemaal weer vertrekken zijn er nog twee tekenkaarten te verloten. Want ja, ook hier
zouden teken kunnen zitten, dus
attenderen de groene jassen er
nog even op om thuis een goede
tekencheck uit te voeren. Dat hoort
er ook bij als je graag in de natuur
bezig bent. Voor ieder gezin liggen
er bovendien nog mooie zoekkaarten klaar en zo dooft het feest
langzaam uit.
Alle tips nog even op een rijtje:
- Download de Waterleven app om
meer waterdiertjes te zoeken
- Op www.waterdiertjes.nl kan je je
waarnemingen invoeren
- Op www.ravon.nl vind je veel informatie over reptielen, amfibieën
en vissen
- Meer zoekkaarten kan je bestellen
via https://winkel.ivn.nl/zoekkaarten
- Ook andere hulpmiddelen voor
buitenactiviteiten vind je in de winkel van het IVN
- De Wildplukkaart is in de winkel
en online te bestellen voor € 5,95
- Fijnmazige schepnetten zijn te
bestellen bij www.outdoor-education.nl

In de vogelkijkhut Duikeend volgden we een kolonie visdiefjes, die
nog jongen aan het voeren waren,
je staat op ooghoogte met alle
zwemmende vogels, waterdiertjes
en visjes.
Als verstekeling ging het zevenstippelig lieveheersbeestje mee
op het dek van het zeilschip Abel
Tasman. Steeds weer worden op
dit kersverse natuurgebied nieuwe
soorten ontdekt.
Het oorspronkelijke doel van de
Marker Wadden was het vastleggen
van slib.
Een wandeling op de
Marker Wadden.
Met negen wandelaars gingen we
op 9 augustus op de Marker Wadden kijken/wandelen.
De driemaster Abel Tasman vertrok
om 13.00 uur van de Bataviahaven
in Lelystad.
We zaten midden in de hittegolf,
maar er waaide toch een lekker
briesje.
Langs de paden en in de slibvelden
ontwikkelt zich moeras natuur.
Vanaf de uitkijktoren Steltloper
hadden we een weids uitzicht. Er
is een aantal vogelpionier soorten
o.a. visdief, dwergstern, bontbekplevier en strandplevier, die uitsluitend broeden op kale stukken
schelpen , grind en zand.

Het Markermeer was zo troebel dat
er nauwelijks nog iets leefde. De
vogels waren aanvankelijk een bijdoel. Maar nu blijkt dat het gebied
zo belangrijk is voor o.a. de visdief.
Er wordt volop gediscussieerd over
hoe intensief we gaan beheren.
Er zijn nu 120 vogelsoorten waargenomen. We zagen witte kwikstaarten en zelfs drie flamingo’s.
Riet en lisdodde zijn ingezaaid, de
rest van de planten zijn komen
aanwaaien of meegekomen met
de grond ter versteviging van de
paden. Er zijn 127 plantensoorten
geteld in 2018.
Wij zagen nog veel soorten zuring,
klavers, hertshooi, gevlekt zonneroosje, zeeaster, goudknopje.

Excursie Bert Bospad deel van
Open Monumentendag 2020
Samen met de Historische Vereniging Maartensdijk en Open
Monumentendag De Bilt besloot de
vogelwerkgroep om op zaterdag 12
en zondag 13 september diverse
excursies te organiseren langs het
Bert Bospad in het kader van de
Open Monumentendag 2020. Op zaterdag zouden deelnemers aan een
fietstocht langs de Monumenten in
de omgeving kunnen stoppen bij het
Bert Bospad voor een korte introductie en rondleiding in de Westbroekse
Zodden. Voor zondag was een langere excursie gepland langs het pad
met uitgebreide aandacht voor de
cultuurhistorie van het gebied met
z’n petgaten, trilveen, moerasbos
en de daarbij behorende specifieke
vegetatie en vogels.
Maar toen kwam COVID-19 …
en daarmee een nieuw plan. In
plaats van een fysieke is een online
fietsroute langs de Monumenten
gemaakt, met van ieder Monument
een kort filmpje met wetenswaardigheden. De fietstour is hier te vinden: www.monumentendebilt.nl Klik
op locatie nummer 5 om het filmpje
en de foto’s van de Westbroekse
Zodden te zien. Ook de andere 7
locaties zijn zeker een bezoek waard.
Op zondag kon de wandelexcursie
- met enige aanpassing - gelukkig
doorgaan. Het weer was prima en de
visarend liet zich verschillende keren
zien. De groep van 17 deelnemers
was geïnteresseerd en enthousiast,
en ging na afloop met meer kennis
over de geschiedenis, beheer, en
flora en fauna van de Westbroekse
Zodden naar huis.
Annelies Speksnijder, namens de
vogelwerkgroep
Ik loop stage bij de jeugdwerkgroep.

Om half zes voeren we weer terug
en konden vrijwilligers de zeilen
van de AbelTasman hijsen.
Het was een snoepreisje volgens
een deelnemer.

Na een zomer los van andere
IVN-ers van de natuur genoten te
hebben, was ik blij dat er nu dan
een IVN activiteit was. Voorzichtig
en lettend op de afstand aan de
slag. Zondag 30 augustus hebben we met de jeugdwerkgroep
de natuurmiddag in Haarzuilens
georganiseerd en dit was een
groot succes. De excursie was helemaal volgeboekt Vanwege corona
moest iedereen zich van te voren
aanmelden. Kinderen tussen de
6 en 12 jaar hadden ouders en
grootouders meegenomen om
vooral samen iets te gaan beleven.

Het voedselbos Haarzuilens heeft
ons voorzien van vele kruiden en
bloemen die we onder begeleiding van Hettie en Elke gezocht,
verzameld en bereid hebben tot
een heerlijke kruidenboter. Op
een toastje hebben we deze ook
opgegeten. Kees heeft ons meegenomen naar de onderwaterwereld
waar we o.a. de levensfases van
een libelle mooi hebben kunnen
zien. Marijke heeft ons op een
hele vernieuwende manier naar
de natuur laten kijken, wat uiteindelijk zelfs resulteerde in ware
kunstwerkjes. Op naar weer vele
bruisende excursies!
Anina Jonker, cursist IVN natuurgidsenopleiding

Nacht van de vleermuis (28-30
augustus 2020) IVN Vecht en
Plassengebied
De Nacht van de vleermuis was de
eerste publieksactiviteit van IVN
Vecht en Plassengebied na het
opheffen van de lockdown. Dat
maakte het extra (in)spannend
voor de vleermuiswerkgroep om de
excursies coronaproof te organiseren. Wat in ieder geval inhield dat
er een maximum aan het aantal
deelnemers moest worden vastgesteld.
Dat bleek lastig. De overweldigende
hoeveelheid aanmeldingen bij de
vleermuiswerkgroep overtrof de
mogelijkheden van de werkgroep
om alle belangstellenden in te
delen in de geplande excursies van
vrijdag- en zaterdagavond.
Daarom werd door de werkgroep
de optie open gehouden om op
vrijdagavond 4 september nog een
excursie te houden in Maarssenbroek, dat de reputatie heeft één
van de weinige landelijke locaties
te zijn waar jaren achtereen kraamkolonies van de twee kleurige vleermuis zich vestigden. Helaas zijn er
dit jaar maar 11 van gespot.
Uiteindelijk was het te ingewikkeld
om deze derde excursie te organiseren en hebben we er vanaf
gezien.
Het weer was in dit weekend onstabiel. Dit heeft consequenties voor
de slagingskans om vleermuizen bij
de schemering te spotten. Immers,
als het regent wagen vleermuizen
zich niet uit hun slaapplaatsen
omdat er geen insecten in de lucht
zijn. Bewolking maakt dat de nacht
eerder valt zodat er minder tijd is
om vleermuizen met het blote oog
waar te nemen en veel wind vinden
vleermuizen ook niet prettig. Ook
dan zijn er minder insecten. Vleermuizen zijn de hele nacht actief.
Bij het verlaten en binnenkomen
van hun slaapplaatsen vertonen ze
zwermgedrag. Om die reden zijn
vleermuizen het gemakkelijkst te
spotten in de avondschemering en
bij het ochtendgloren.
De vleermuiswerkgroep beschikt
over een aantal batdetectoren
waarmee de aanwezigheid van
vleermuizen kan worden vastgesteld.
Een batdetector vangt de echolocatie op van vleermuizen, die niet
met het volwassen menselijke
oor te horen is, en vertaalt deze
in hoorbare geluiden. Eveneens
kan uit het patroon van geluiden
vastgesteld worden om welke soort
het gaat en waarmee de vleermuis

op dat moment bezig is (vliegen,
jagen, ‘social talk’,…..). Vlak voor het
vangstmoment roepen de vleermuizen snel. Nadere vaststelling
van de soort volgt ook uit het
waarnemen van de vliegbeweging
(afmeting en silhouet, snelheid,
hoogte, grote of kleine bochten,…..)
Batdetectoren geven eveneens de
mogelijkheid subgroepjes zelf de
echolocatie waar te laten nemen.
Héél interessant voor kinderen die
soms zelf een batdetector bezitten en daarmee ware detectives
worden.
De excursieleiding sluit afwisselend
bij de subgroepjes aan zodat de
deelnemers vragen kunnen stellen
en informatie opnemen. Opvallend
is hoeveel kennis er aanwezig is bij
de deelnemers die onderling informatie uitwisselen en dat zijn niet
alleen IVN’ers.
Vrijdagavond 28 augustus gaven
wij bij Golfclub De Haar voor
het eerst een excursie, op een
sprookjesachtige locatie vlak bij
kasteel Haarzuilens waar de vleermuiswerkgroep ook meerdere
vleermuiskasten onderhoudt die
goed bezet zijn. Wij waardeerden
het zeer dat wij op deze unieke
locatie een excursie konden verzorgen.
In het restaurant ontving de werkgroep bestaande uit drie generaties
vrouwen van één familie ( Hettie,
Wieneke en Noeke), de gastvrouw
van de golfclub en stagiaire werkgroep in het kader van de IVN-gidsenopleiding (ondergetekende) op
passende afstand de 18 deelnemers.
Om 20.00 u. start Hetty met de
diapresentatie over in Nederland
voorkomende vleermuizen, en
de vleermuizen die we vanavond
hopen aan te treffen, onderwijl de
weerssituatie en het licht buiten
monsterend. De aanwezigen absorberen alle informatie die Hetty
naar voren brengt, stellen vragen
en brengen eigen ervaringen in:
- Deelnemer heeft een vleermuis
met een gebroken vleugel gevonden. Mogelijk een slachtoffer van
een kat….
- Wat is de kans dat een vleermuis
herstelt van een verwonding?
Kleine verwonding herstelt, de
vleugel moet door de vleermuis
vochtig gehouden worden anders
is de vleermuis ten dode opgeschreven….
- Hoe groot is de kleinste vleermuis,
de dwerg? De dwergvleermuis past
in een luciferdoosje (7 tot 9 gram).
Met 5 gram komt de dwergvleer-

muis uit de winterslaap en vet weer
op tot 9 gram.
- Waarom fourageren vleermuizen
in het donker? Omdat ze dan geen
voedselconcurrenten hebben en
geen vijanden. Echter, de fruitetende vleermuizen zijn overdag
actief, maar die hebben we niet in
Nederland.
- Kunnen we vleermuizen horen?
Alleen kinderen kunnen het communiceren van vleermuizen in
hun slaapplaats horen, vooral van
de rosse vleermuis. Het klinkt als
een nest kwetterende vogeltjes.
Ook katten horen het sociale
geluid van de vleermuizen in hun
slaapplaatsen. Als vleermuizen
vermoeden dat een kat ze opwacht
bij de ingang gaan ze zéér stil naar
buiten.
- Kunnen vleermuizen in botsing
komen met mensen? Dit gebeurt
niet omdat ze door echolocatie
zeer snel van richting kunnen
veranderen. Als vleermuizen rond
mensen vliegen komt dat omdat
mensen muggen aantrekken.
- Jagen vleermuizen de hele nacht
door of alleen in de schemering?
Ze jagen de hele nacht door maar
komen ondertussen op hun kraamkolonie terug om hun jongen te
zogen.
- Wat eten onze vleermuizen? Vleermuizen zijn gespecialiseerd in hun
voedselbron. Dwergvleermuizen
eten vooral muggen en de grootoor
vooral nachtvlinders. De grootoor
is hiertoe in staat doordat hij weinig
geluid maakt.
- Als jongen zo klein (1,5 cm) zijn
worden ze dan niet gekannibaliseerd? Enkel als er sprake is van
rivaliteit kunnen vleermuizen elkaar
doden. Met hun tanden kunnen ze
elkaar bijten, echter niet opeten. Alleen grote soorten kunnen door je
huid bijten. Advies: nooit een vleermuis met blote handen oppakken!
- Hoe oud worden vleermuizen en

zijn ze direct vruchtbaar? De kleine
soorten kunnen 8 à 9 jaar worden
en het is een grote uitzondering als
jongen direct vruchtbaar zijn.
En dan is het de hoogste tijd om
de praktijk op te zoeken omdat het
inmiddels donker is geworden. De
soorten die we mogelijk aan zullen
treffen in Haarzuilens zijn de rosse
vleermuis, die ook gebruik maakt
van de vleermuiskasten, de laatvlieger, de dwerg, de watervleermuis en de bruine grootoor.
De bomen bieden verblijfplaatsen
aan de rosse en de watervleermuis,
terwijl de gewone dwergvleermuis
en de laatvlieger vooral in gebouwen en onder bruggen verblijven.
De grootoor vind je vooral in
kerken. Mogelijk kunnen we jonge
vleermuizen zelfstandig mee zien
vliegen, ze zijn beduidend kleiner
dan hun ouders.
Voor deelnemers die zelf willen
bijdragen aan het behoud van de
vleermuizen wordt gewezen op
de site van de Zoogdiervereniging
waarop een bouwtekening van
een vleermuiskast staat en wordt
de folder ‘Vleermuizen in uw tuin’
uitgedeeld.
We houden het bijna droog vanavond. Met een voldaan gevoel
nemen we rond 22.00 u. afscheid
van de deelnemers.
Zaterdagavond 29 augustus zijn we
om 20.00 u. op het grote plein vóór
kasteel Nijenrode en verwelkomen
15 deelnemers. Één familie komt
zelfs uit het Amsterdamse, verheugd
dat ze hier deel konden nemen aan
de excursie. De lucht is wolkenloos
en dat biedt uitzicht op een vruchtbare avond ‘vleren’.
Wieneke neemt het voortouw om
op gepaste afstand van elkaar enige basiskennis over te dragen over
de 12 soorten die we in het Utrechtse
kunnen tegenkomen.

Ook hier veel vragen:
- Eten de vleermuizen de hele nacht
door? Vleermuizen eten per nacht
20 % van hun lichaamsgewicht aan
insecten.
- Hoeveel soorten vleermuizen hebben we in Nederland? Nederland
kent 20 soorten vleermuizen.
- Zitten in Nederland ook vleermuizen in groepen? Jazeker, de
dwergvleermuis, de ruige dwerg,
kleine dwergvleermuis, de rosse
vleermuis, de laatvlieger, de watervleermuis, de bruine en grijze
grootoor, de meervleermuis, de
baardvleermuis, de franje-, de
Noordse, de Brandt’s-, de bos- en
de tweekleurige vleermuis.
- Hoe kan je zien welke vleermuis er
vliegt? De batdetector geeft aanwijzingen, het silhouet en de vliegbewegingen geven informatie.
- Hoeveel weegt een vliegende
hond? Toch maar 1,5 kilo.
Als de excursie start staan we stil bij
de luchtgaten van een oud gebouw.
Wie kan in luchtgaten de vleermuizen
onderscheiden?
Bij de dierenweide worden we verrast
door een vliegshow van dwergen die
vlak over ons heen scheren. We kunnen er niet genoeg van krijgen. Hoog
boven de dierenweide scheert een
rosse vleermuis.
Bij een plas nemen we een zwerm
dwergen waar. Later nemen we boven
het water watervleermuizen waar die
te herkennen zijn aan hun witte buik.
Na afloop van de excursie stellen
we vast dat we 5 soorten hebben
gespot. Dit is een rijke oogst die
geheel past bij de gevarieerde omgeving van bos, water, gebouwen
en open vlakten.
Een goede start van een coronaproof excursieseizoen.
September 2020.
Ine van de Gevel, stagiaire vleermuiswerkgroep.

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 16 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: Willemien Valewink
Email: w.valewink@hetnet.nl
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

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, Lonneke
Bakker, Kees Goossens (aspirant)

Vertrouwenspersoon
Alle leden van IVN Vecht en Plassen die
binnen de vereniging te maken krijgen
met ongewenst gedrag of 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
Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com

Cursus werkgroepen

Werkgroep Stadsnatuur
Contactpersoon: Titia Kan-Boot
Email: titiakan@planet.nl

Werkgroep natuurcursus
Contactpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl

Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Vacant

Werkgroep Stadsnatuur
Contactpersoon: Joke van der Ham
Email: jh.ham@hccnet.nl
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Joop Bouwman
Email: joopbouwman54@gmail.
com
Via onze facebook pagina
https://www.facebook.com/ivnvechtplassen

Van de Ledenadministratie
Beste mede IVN-ers,
De corona situatie lijkt geen
invloed te hebben op de aanwas
van nieuwe leden bij onze club.
Dat had ik niet verwacht, maar ik
ben er wel heel blij mee. Maar ja,
buiten zijn is een van de dingen,
die we gelukkig nog gezond en wel
kunnen doen.
In de afgelopen periode hebben wij
maar liefs zes nieuwe leden mogen
verwelkomen, terwijl er niemand
afscheid heeft genomen.
De nieuwe leden zijn:
Robin Jennifer Reems
Pieter Kop
Renate Janssen
Martine Kruiswijk
Fons van Haelst en
Ettienne Henrij
Ik wens jullie namens de andere
leden van harte welkom en ik hoop
dat jullie veel plezier zullen hebben
van het lidmaatschap.
Eugenie Weenink

Belangrijk in 2020
24 nov: bestuursvergadering
29 okt: werkgroepcoördinatoren
overleg

Ook belangrijk in 2020
Vakanties:
Herfstvakantie: 18-25 oktober
Kerstvakantie: 21 december –
5 januari

Onder nummer 299
vind je in de Commelinhof
EUROPEESE CYCLAMEN ( Cyclamen
purpuracens )
P.A. Bakker rekent
deze soort tot de
exotische stinzenplanten. Bloeitijd juli
tot oktober.
Het oorspronkelijke
verspreidingsgebied
strekt zich uit van
Frankrijk tot in Polen
en de Kaukasus.
Daar groeit deze
cyclamen in rotsige
bergbossen, meest
op kalksteen.
De soort wordt ook
wel Cyclamen europaeum genoemd.
In Maarssen is de
soort éénmaal
aangetroffen in een
stinzenmilieu n.l. op
“Herteveld” waar de
plant door de bewoners uit het buitenland bleek te zijn
meegenomen.
Het is niet bekend of
deze plant daar nog
aanwezig is.
De soort is herkenbaar aan de purperkleurige onderzijde
van het blad.
De plant is vergiftig
en wordt tegenwoordig in de handel
nogal eens aangeboden.
Tekst overgenomen
uit de orginele plantbeschrijving van Jan
Wolters, de oprichter
van de Commelinhof.

Aan de heer/mevrouw:

www.editoo.nl

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

