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In het zonnetje
In deze Bres wil het bestuur het
cursusteam van de natuurgidsenopleiding
in het zonnetje zetten.
Joop Bouwman, Ineke van Werven, Martin
van Genderen (IVN Nieuwegein, IJsselstein
en omstreken) en Jan van Schooten, met
ondersteuning van Titia Kan in de keuken,
hebben de afgelopen jaren weer een
nieuwe lichting IVN gidsen opgeleid.
Zij begonnen de cursus vrijwel op het
moment dat corona opdook, dat had
consequenties voor de inhoud van de
cursus. Zij hebben dit opgelost door de
theorieavonden via zoom te organiseren
en gebruik te maken van de grote zaal bij
Emmaus toen cursussen weer mochten
worden gegeven. De excursies werden
aangepast in mini-excursies.
Het bestuur wil jullie van harte bedanken
voor jullie inzet de afgelopen 2 jaar!

IVN Vecht en
Plassengebied laat
jong en oud beleven
hoe leuk, gezond en
belangrijk natuur is.
Dat doen we d.m.v.
natuuractiviteiten,
cursussen,
projecten en
campagnes. Zelf
leren en doen staan
centraal. Zie ook
https://www.ivn.nl/
afdeling/vecht-enplassengebied
De Bres is het
tijdschrift voor de
leden en donateurs
van de IVN afdeling
Vecht en Plassengebied. Wij zijn actief in
het gebied aan
weerszijden van de
Vecht met daarin de
plaatsen Utrecht,
Leidsche Rijn, Vleutende Meern, Maarssen,
Breukelen, Loosdrecht
en Loenen. Dit is een
gevarieerd landschap
met een rijke natuur. In
het gebied organiseren
wij 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/steunivn/word-lid

Bericht van de voorzitter
Beste leden,
Het afgelopen jaar stond helaas in het
teken van de corona, veel excursies
konden niet of in aangepaste vorm
doorgaan. Op het moment dat ik dit
schrijf, lijkt het erop dat de excursies
vanaf eind september weer gegeven
kunnen worden zoals we dat gewend
waren. Gelukkig!
Ondanks of door corona hebben we het
afgelopen jaar veel nieuwe leden
gekregen, waarvan een aantal heeft
aangegeven ook actief lid te willen
worden.
Omdat er behoefte was aan contact met
elkaar hebben we op zondag 12
september een “we kunnen elkaar weer
zien” avond georganiseerd. De bedoeling
was in eerste instantie om daar ook de
nieuwe leden voor uit te nodigen, maar
omdat het dan om heel veel mensen zou
gaan is besloten om de bijeenkomst voor
nieuwe leden uit te stellen.
Speerpunt voor het bestuur de komende
periode is de communicatie met de leden
en de informatie die nieuwe leden krijgen
en hoe we hen kunnen betrekken bij onze
activiteiten. Ook zijn we bezig met te
onderzoeken hoe de vrijwillige bijdrage
kan worden geïnd en hebben we onze
vereniging aangesloten bij de U-pas; dit
houdt in dat personen met een U-pas
korting kunnen krijgen op de cursussen
die wij geven.
Truus Lefeber

Hulp gezocht
Het bestuur zoekt per maart een nieuwe
voorzitter, heb je interesse neem dan
contact op met truus.ivnvp@gmail.com
De Commelinhof zoekt hulp om de tuin te
onderhouden, heb je interesse neem dan
contact op met minke.schroder@ziggo.nl
Op 6 november is daar de natuurwerkdag.
De Bres zoekt mensen die een artikel
willen schrijven en helpen om De Bres
vorm te geven. jcvanschooten@gmail.com
Er wordt een nieuwe werkgroep Geopark
gestart. Hiervoor kun je contact opnemen
met j.e.speksnijder@ziggo.nl of
jcvanschooten@gmail.com
De werkgroep stadsnatuur Utrecht heeft
behoefte aan extra (ervaren)
natuurgidsen; je kunt hiervoor contact
opnemen met titiakan@planet.nl
De werkgroep vleermuizen heeft behoefte
aan nieuwe leden die eventueel ook
kunnen gidsen, je kunt hiervoor contact
opnemen met HettieLuijten@gmail.com
F. de Winterfonds
Het De Winterfonds behelst een legaat
van F. de Winter, dat het IVN Vecht en
Plassengebied moet besteden aan
natuurontwikkeling en/of educatie.
Jaarlijks komt een bedrag van 1000 euro
vrij.
Afgelopen jaren hebben we dit geld
geïnvesteerd in de aanplant van bomen in
de Commelinhof en een kinderboerderij
en een fruithaag rond de biologische
moestuin bij boerderij Oostwaard in
Maarssen.
Zoals elk jaar vragen we jullie om ideeën
om de gelden die vrijkomen uit het De
Winterfonds te besteden.
Heb je een idee of suggestie, dan vragen
we je om dit voor 1 november op te sturen
met motivatie en kostenplaatje. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie op (waarschijnlijk)
zaterdag 8 januari zullen we het winnende
idee bekend maken.

Bĳ de voorplaat
Op de voorplaat van het
herfstnummer van de Bres deze
keer een foto in herfstkleuren. Met
zwammen die als het ware een
circusact opvoeren. We gaan er als
redactie vanuit dat het
Tonderzwammen zijn. Zwammen
die voorkomen op verzwakte
boomstammen met name beuken
en berken. Ze behoren tot de
categorie meerjarige
gaatjeszwammen en nu we ze toch
in vakjes plaatsen; ze vallen onder
de groep parasitaire en saprotofe
zwammen. Als parasiet gaat hun
groei ten koste van de boom en
daarmee verzwakken ze de boom.
Als saprotoof leeft de zwam van de
afbraak van dood organisch
materiaal. En voor mensen die
willen weten of je deze zwammen
kunt eten: de mededeling dat deze
zwammen niet te genieten zijn.

Bij Tonderzwammen wordt
onderscheid gemaakt tussen de
Echte -, de Platte- en de Dikrand
tonderzwam. De hoed van een
Tonderzwam is console achtig en
gewelfd aan de bovenkant. Het
vruchtvlees aan de onderkant is
wit en voorzien van een groot
aantal fijne poriën. Van de Platte
tonderzwam is de hoed door de
opstijgende lucht rond de stam
vaak bestoven met kaneelkleurige
sporen. Vroeger maakte men van
het vruchtvlees (tonder) een
middel om vuur te ontsteken, denk
aan de tonderdoos.
En dan nu het geheim van de
circusact. Een Tonderzwam groeit
langs een boomstam en de hoed
naar boven. In dit geval is de stam
omgewaaid, maar de nieuwe
Tonderzwammen groeiden nog
steeds met de hoed naar boven,
maar nu wel met de hoed 90o
gedraaid.

de redactie

Even voorstellen:
Tineke Schermerhorn,
vertrouwenspersoon afdeling IVN
Vecht en Plassen.
Mijn gidsendiploma was bijna op
zak en ik was al lid geworden van
de paddenstoelenwerkgroep. Toen
kwam de vacature van
vertrouwenspersoon. Dat leek mij
een passende functie gezien mijn
interesse en werkervaring met het
voeren van
hulpverleningsgesprekken, ook
over ongewenst gedrag. Mijn wens
is om contacten tussen mensen zo
soepel als mogelijk te laten
verlopen met inachtneming van
alle (on)mogelijkheden die er
vanzelfsprekend ook altijd zijn.
Juist binnen het IVN is het voor
vrijwilligers zo belangrijk om in een
plezierige sfeer de activiteiten uit
te voeren. Ik onderschrijf daarom
het uitgangspunt van de afdeling
om de contacten tussen de
vrijwilligers onderling en tussen
vrijwilligers en deelnemers zo
veilig, respectvol en plezierig als
mogelijk te laten verlopen. Heel
graag lever ik daaraan een formele
bijdrage.
In de notitie In Veilige Handen, op
de site van IVN Vecht en Plassen,
staat beschreven wanneer je mij
kunt of zelfs moet mailen met
klachten over ongewenst gedrag

van vrijwilligers of deelnemers. Ik
zal vervolgens een afspraak met je
maken om jouw verhaal en jouw
wens te horen waarna we samen
zoeken naar een passende
oplossing. Ongewenst gedrag is
gedrag dat JIJ als ongewenst
beschouwt, het is JOUW beleving.
Het spreekt voor zich dat ik soms
informatie naar buiten breng, maar
daarover informeer ik je duidelijk
wanneer ik je spreek. Seksueel
misbruik kan natuurlijk absoluut
niet door de beugel en al helemaal
niet tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk. Dit is een extreme
vorm van ongewenst gedrag.
Daarover zal een melding bij de
politie worden gedaan en er zal
overleg worden gevoerd met het
bestuur. Maar alle andere vormen
van ongewenst gedrag zijn te
bespreken waarna we hopelijk tot
een gezamenlijke uitkomst kunnen
komen.
Ik ben per mail bereikbaar:
vertrouwenspersoon@ivnvechtplas
sen.org
Je snapt misschien dat ik je liever
ontmoet in een prettige sfeer
tijdens een van de (paddenstoelen)
bijeenkomsten! Desondanks: bij
vragen of voor informatie over
ongewenst gedrag kun je mij altijd
mailen.
Met vriendelijke groet,
Tineke Schermerhorn

Kees Vollering
Wanneer Kees Vollering bij een
excursie in een bruine wax jas,
hoed en staf aantreedt dan moet
het wel om de verhalenverteller
gaan. Kees is actief bij de jeugd- en
de waterwerkgroep maar je kunt
hem ook treffen tijdens de Nacht
van de nacht of bij het
sterrenkijken. Zonder dat we het
van elkaar wisten liepen we in
2008 beiden rond op een
industrieterrein bij de havenstad
Tema in Ghana op 25 kilometer
van de hoofdstad Accra. Daar werd
op een ommuurd terrein van 100
bij 200 meter een cacaofabriek
gebouwd, waar cacaobonen die in
Ghana en Ivoorkust werden
geoogst in de toekomst moesten
worden verwerkt tot
halffabricaten, met het doel de
werkgelegenheid in de regio te
verbeteren. Kees was met zijn
mensen verantwoordelijk voor het
plaatsen en installeren van de
cacao apparatuur en leidingwerk
die het predicaat ‘geheim’ droegen.
Buitenstaanders waren daarbij niet
gewenst. Naast de installateurs
liepen er zo’n 700 bouwvakkers
rond. Ik was er slechts op bezoek,
het was dus niet zo vreemd dat we
elkaar daar niet gezien hebben.
Het meeste materiaal kwam via de
haven van Tema het land binnen.
De eerste vraag die bij me opkwam
was of Kees naast het werk nog tijd
had om iets van Ghana te zien.
Kees: ‘We maakten lange dagen bij
een werkweek van maandag tot
zaterdagmiddag. ’s Morgens
werden we met een taxi bij het
hotel in de omgeving van Tema
opgehaald en na werktijd
teruggebracht, veel vrije tijd was er
niet. Om toch nog iets van het land
te zien gingen we er samen op
zondag op uit naar
natuurgebieden en
bezienswaardigheden als het huis
van Bob Marley, Accra, het
slavenfort Elmina, het Nationale
park Kakum waar je via
hangbruggen door de kruinen van
de bomen kon lopen. Na de tijd in
Tema ben ik niet meer in Ghana
terug geweest. Wel heb ik daarna
bij elkaar vijf en een halve maand
als projectleider/engineer in
Thailand gewerkt aan de bouw van
een melkzuur fabriek. Omdat Ik
daar geen werkvergunning kreeg
gebeurde dit op basis van
toeristenvisa die slechts zes weken
geldig waren, zodat ik meerdere
keren op en neer ben geweest.

Mijn vrouw en ik waren In 2007 op
vakantie in Schoorl. In het
Bezoekerscentrum Schoorlse
Duinen van Staatsbosbeheer werd
een film vertoond over een
werkdag van een boswachter. Dat
boeide me zo dat ik ook wel
boswachter wilde worden. Ik heb
een afspraak gemaakt op het
Helicon instituut in Velp, opleiding
in het groen, waar de opleiding tot
boswachter wordt gegeven. De
eerste vraag van de studieadviseur
was dan ook: ‘waarom wil je zo’n
opleiding gaan volgen?’ Wat ik
wilde was in de natuur aan de slag
gaan en daar rondleidingen geven.
Het bleek om een avondopleiding
van zes jaar te gaan en de banen in
die sector zijn schaars. Daar kreeg
ik het advies om me aan te melden
voor een natuurgidsenopleiding bij
het IVN. Ik heb contact opgenomen
met Jan van Schooten en zo is het
balletje gaan rollen’.
Kees: ‘Ik had altijd al wel verhalen
in mijn hoofd en toen we tijdens de
gidsenopleiding in een groep van
vier een presentatie over De Eik
moesten geven heb ik een verhaal
over een eikenblad verteld. Het viel
in de smaak en zo werd de
verhalenverteller in mij geboren. Ik
zoek geregeld op
natuurverhalen.nl naar verhalen
die ik als leidraad kan gebruiken.
Heb ik zo’n verhaal twee keer
gelezen dan blijft de tekst hangen.
En het blijkt dat iedereen het leuk
vindt als er tijdens een excursie
een verhaal verteld wordt en dat
mijn kleding en staf daar iets aan
toevoegen’.
‘Mijn keuze voor het gebied waar ik
de natuur gedurende de vier
seizoenen zou volgen viel op de
Hoorneboegse Heide aan de
zuidkant van Hilversum. Het ligt
bijna om de hoek van waar ik
woon. Het heidegebied dat wordt
omgeven door bos wordt begraasd
door runderen om te voorkomen
dat de heide dicht groeit met
bosopslag. Er lopen dassen rond
die je maar zelden te zien krijgt.
Hun burchten liggen in Einde Gooi
ten zuiden van de Hoorneboegse
Heide, die ze door tunnels kunnen
bereiken. Einde Gooi is een gebied
waar ik ’s-avonds vaak een stuk ga
lopen en wel zie waar ik uitkom.
Mijn buurvrouw zag laatst een das
in onze voortuin. Mogelijk
afkomstig uit Nieuw Loosdrecht
zelf want ook daar is een burcht
waarvan de ligging geheim wordt
gehouden’.

Kees: ‘Ik heb mijn hele jeugd in
Vlaardingen gewoond, dat wil
zeggen ik ben geboren op een
boerderij in Vlaardingenambacht,
ooit een aparte gemeente bij
Vlaardingen. Op mijn zevende
moesten we daar weg vanwege
een stadsuitbreiding van
Vlaardingen: de huidige wijk
Ambacht. Volgens mijn moeder
blijft het buitenleven in je bloed
zitten: boerenmensen blijven
boerenmensen en stadsmensen
blijven stadsmensen. We
verhuisden met een trekker met
een laadbak erachter naar de
nieuwe woning in de stad. Het
buitenleven vond ik terug bij de
scouting, met z’n allen de natuur
in. Mijn tweede passie was
sterrenkunde. Ik was 12 of 13 jaar
toen ik mijn eerste telescoop
kocht. Na de MTS
werktuigbouwkunde moest ik voor
militaire dienst naar Seedorf in
Duitsland. Daar ben ik begonnen
met sportduiken en heb daarbij
vele brevetten gehaald en ben dat
tot een paar jaar terug blijven
doen. Je leerde zo op een leuke
manier de onderwaterwereld
kennen. Dat is nu handig als we
tijdens de slootjesdagen met de
jeugd gaan snorkelen’.
‘Ieder jaar maak ik voor mezelf een
soort van jaarprogramma voor de
excursies waaraan ik mee ga doen.
Het begint met de bosuilen in
Haarzuilens, daarna volgen de
nationale sterrenkijkdagen, de
Slootjesdagen, het Natuuretmaal
op boerderij Vredegoed in
Tienhoven, de paddenstoelenexcursie op Nijenrode en
tenslotte de Nacht van de Nacht.
Het voorgaande jaar verliep anders
dan anders. Het sterrenkijken is
zoals gezegd een oude hobby van
me die ik weer heb opgepakt toen
ik tijdens de gidsenopleiding stage
liep bij Ton Lindemann. Het
Natuur-etmaal dat in het derde
weekend van augustus op
boerderij Vredegoed in Tienhoven
wordt gehouden is één groot feest.
Het Natuur-etmaal dat is kruiden
zoeken voor de pesto, boetseren
met rivierklei, zaadbommen maken
en uitstrooien, polsstokspringen,
de uilentocht, vleermuizen
scannen, nachtvlinders lokken met
een scherm en een lamp, verhalen
vertellen rond het kampvuur,
slapen in het stro en dat alles in 24
uur. De paddenstoelenexcursie op
Nijenrode is een herfstactiviteit
waarbij kinderen zelf namen
bedenken voor paddenstoelen,
bladeren verzamelen van groen via

geel naar bruin en uiteraard
worden er verhalen verteld en
daar past de uitmonstering van de
verhalenverteller bij. Tijdens de
Nacht van de Nacht, wordt onder
andere het verhaal van het
ontstaan van de nacht verteld. Dat
is bij elkaar een aardig pakket’.
Jaap Stavenuiter

P.S.:

Het interview vond op een
zwoele zomeravond plaats
bij een spaarzaam lampje
aan de rand van de vijver in
de tuin van Kees. De vijver
was nog door de vorige
bewoner aangelegd. In mijn
tuin zo vertelde Kees grijp ik
zo weinig mogelijk in. Zo
blijft de tuin altijd voor

verrassingen zorgen. Nu zijn
dat de Herfstanemonen,
Schapenkop Hortensia’s, de
bessen van de Vuurdoorn
enzovoort. De kikkers in de
vijver waren het met Kees
eens, ze gaven in ieder geval
geen tegengeluid.

Olga Ekelenkamp
Tijdens het interview met Kees
Volkering dat hiervoor in deze Bres
is afgedrukt vertelde hij dat hij in
2007 op vakantie was in Schoorl en
dat er tijdens een bezoek aan het
Buitencentrum Schoorlse Duinen
een film vertoond werd over het
werk van een boswachter. Dat
boeide me zo dat ik ook
boswachter wilde worden. Ik heb
een afspraak gemaakt met het
Helicon instituut in Velp waar die
opleiding wordt gegeven. Ik kreeg
het advies om de IVN natuurgidsen
opleiding te gaan volgen en dat
heb ik gedaan zo vertelt hij.
Olga Ekelenkamp had zo’n zelfde
droom die ze wist waar te maken.
Nog voor het afronden van de IVN
natuurgidsenopleiding in 2017
kreeg ze bij Natuurmonumenten
een baan als boswachter. Olga is
boswachter op de zeven forten in
het Vechtplassengebied en in de
Ankeveense- en Kortenhoefse
plassen. Wie tijdens Open
Monumentendag op zondag 12
september jl. Fort-bij- Nigtevecht
bezocht, werd daar door Olga en
haar collega boswachter
ontvangen en je kon je meteen
opgeven voor een rondleiding op
het fort. Ondanks de façade van
het fort is de eerste indruk van het
terrein die van een theetuin.
Iedere zaterdag en zondag kunnen
passanten het fort bezoeken en de
tijd nemen voor een koffie, thee
e.d. en zelfgemaakte taart.

Wintervogeltellingen
2021
In de periode 15 december t/m
1 januari worden
wintervogeltellingen uitgevoerd
rond Kockengen, Breukelen,
Kamerik en Vleuten.
De methode die daarbij gebruikt
wordt is PTT (Punt-TransectTellingen) van SOVON (https://
www.sovon.nl/nl/PTT). Het is het
langst lopende telproject van
SOVON (sinds 1978).
Kort samengevat houdt de
methode in, dat op een
vaststaande route op 20 vaste
punten gedurende 5 minuten alle
vogels geteld worden, inclusief de

Het terrein rond het fort is ook
door de weeks opengesteld, alleen
zul je dan zelf iets te eten of te
drinken moeten meenemen. Olga
is onder andere boswachter van dit
gebied.
Het fort maakte deel uit van de
stelling van Amsterdam, een 135
kilometer lange verdedigingslinie
rond Amsterdam met dijken,
sluizen, batterijen en forten die de
hoofdstad moesten beschermen.
Het fort bij Nigtevecht zoals de
officiële naam is, ligt verscholen in
het groen aan de Velterslaan. De
verbindingsweg tussen de
Kanaaldijk, de weg langs het
Amsterdam Rijnkanaal en de
Zuidzijde van het Gein. Rechtaan
op de voormalige uitspanning de
Vink dat ooit de vaste
pleisterplaats was waar Nescio zijn

overvliegende vogels. Doel voor
SOVON is het vastleggen van
aantallen en verspreiding van min
of meer algemene wintervogels, in
aanvulling op de andere
wintervogelprojecten zoals
watervogel- en midwintertellingen.
De waarde zit met name in het
kunnen vergelijken van de
tellingen in achtereenvolgende
jaren.
In de komende winter ga ik langs
vier van deze routes per fiets de
tellingen uitvoeren, en mensen die
graag mee willen tellen en/of meer
kennis willen maken met onze
wintervogels, kunnen aansluiten
(in totaal max 3 personen per
route). Voorkennis is dus niet

kopje koffie dronk. Over het kanaal
ligt tegenwoordig een fietsbrug
waar gretig gebruik van wordt
gemaakt.
Kom je vanaf Abcoude langs het
Gein dan passeer je bij de
Oostzijdse de batterijen die aan
beide kanten van het Gein liggen.
Vandaar uit loopt dwars door de
polder de Liniedijk naar het fort.
De dijk diende als gedekte
verbindingsweg zodat de soldaten
uit het zicht van de vijand bleven
en als waterkering wanneer de
landerijen als onderdeel van de
waterlinie onder water stonden.
Tegenwoordig is een fort een
plaats van ruimte en rust; ideaal
voor vogels en planten en in de
winter verblijfplaats van
zaagbekken.
Jaap Stavenuiter

vereist. Start is een half uur na
zonsopkomst en een telling vraagt
in totaal 3 à 4 uur tijd. Bij slecht
weer gaat de telling niet door.
Routes zijn:
565: polder oukooproute
441: ten WNW van Kockengen
451: vecht-kanaal route
298: rondom Vleuten
Wie belangstelling heeft om mee
te gaan: graag even aanmelden bij
mij (fons.van.haelst@gmail.com).
Begin december worden dan de
definitieve afspraken gemaakt.
Fons van Haelst

Geopark Heuvelrug
Gooi en Vecht
Het Geopark Heuvelrug Gooi en
Vecht is een burgerinitiatief dat
streeft naar de Unesco-kwalificatie
Geopark voor de hele Heuvelrug
en het Gooi, van Gooimeer tot Rijn,
inclusief de laaggelegen, natte
gebieden aan weerszijden: de
Vechtstreek, de Kromme Rijnstreek
en het Eemland. We beschouwen
het gebied geologisch en
hydrologisch als één uniek
systeem, met bijzondere
ecologische en cultuurhistorische

Wat voor weer
vandaag?
IJsvorming
Het wordt geleidelijk aan weer
winter en deze keer neem ik u mee
naar een sloot op een ochtend als
het 's nachts licht gevroren heeft.
We bestuderen het éénnachts ijs.
Voordat er ijs kan gaan ontstaan
moet het water afkoelen. Tot een
temperatuur van 4°C gaat de
afkoeling geleidelijk door de gehele
waterkolom. Bij deze temperatuur
heeft het water zijn grootste
dichtheid. Maar de afkoeling zet
door onder de vrieslucht. Bij
verdere afkoeling wordt het water
lichter en dat water drijft dan
boven op een laag met water van
4°C. Dit gaat door totdat het water
de 0°C bereikt en de bevriezing kan

waarden, en volop reden en
kansen voor duurzame
ontwikkeling. We brengen het hele
verhaal graag boven tafel.
IVN Vecht en Plassengebied heeft
zich aangesloten bij dit initiatief. Er
is een werkgroep in oprichting
waarin Annelies Speksnijder en Jan
van Schooten hebben plaats
genomen. De eerste aandacht zal
uitgaan naar het ontwikkelen van
wandelingen in en naar
aardrijkskundige gebieden, zoals
de Bethune polder en de
Westbroekse zoden.
Heb je ook interesse om betrokken
te zijn bij dit initiatief? Neem
contact op met Annelies of Jan.
Informatie paneel over de
geschiedenis van het veen in
Westbroek

gaan inzetten. Dat afkoelen gaat
het beste aan de oever van een
sloot. Koude vrieslucht stroomt
vanaf de oever naar het midden
van de sloot. Op weg naar het
midden van de sloot neemt de
vrieslucht de warmte van het water
op. In het midden van de sloot
ontmoeten beide luchtstromen
van beide oevers elkaar en dat
versterkt het opstijgen van de
warmere lucht. Vaak is dat ook te
zien aan de opstijgende slootmist.
De opgewarmde opgestegen lucht
keert terug naar de oever en koelt
weer af, daalt op de oever weer
naar de grond en gaat opnieuw
afgekoeld het water op voor de
volgende ronde. Maar helaas;
zuiver water bevriest niet zomaar.
Daar is een verontreiniging voor
nodig. Een takje of bijvoorbeeld
een afgestorven rietstengel

volstaat. Dat rietstengeltje dient als
aanhechtingspunt voor de
ijskristallen die gaan ontstaan. Het
rietstengeltje koelt af naar een
temperatuur beneden het
vriespunt en die laat het water
rondom het rietstengeltje
bevriezen. Dicht aan de oever is
het kouder dan midden in de sloot
en de ijsvorming met ijskristallen
begint dus ook altijd aan de oever.
Van hieruit strekken zij zich uit tot
ver in het water. De meeste
ijskristallen laten vaak een 6vormige ster structuur zien met
een diameter van soms wel meer
dan 65 cm.
Bijschrift foto: IJskristallen op jong
ijs op de Bosdijk. (2021-01-31;
Sylvia Verschueren)
Ton Lindemann

Bio-zomer
Zomer op de bio-camping in de
Achterhoek. Ik loop in juli weer
voor het eerst blootsvoets over het
dikke campinggras. Het is
‘luscious’. Een term van een
Engelse dame op Madeira.
‘Madeira valt mij enorm tegen.
Devon is veel meer luscious.’ Wat is
dat?, vroeg ik. Sappig, overdadig
groen, vertelde zij. Zo ziet de
camping er na een paar
regendagen ook uit. Groen, groen.
Met daartussen machtig veel
bloemen.
Overal grassen, groene, witte, heel
veel klaprozen, dan ineens weer
klein ridderspoor. Grote gemene
maar beeldschone mariadistels. Ik
loop dagelijks even langs de
woeste, enorm uitgestrekte biogroentetuin. Hoge melde, volop
fluweelgras, zwarte toorts met zijn
gele bloemen, stalkaars als grote
broer erbij. En heel elfachtig langs
een stukje tuin, de witte toorts.
Met zijn rode en blauwe? hartjes. Ik
durf dat niet met zekerheid te
zeggen. Want het hoge gras durf ik
gezien de teken, in mijn korte
broek even niet in.
Achter in de tuin zie ik een
vierkantje van lilachtige structuren.
Inzoomen; ja hoor oregano in
bloei. Met daarop hordes vlinders.
In alle kleuren en vormen. Morgen
maar eens even van dichtbij
bekijken. Boven de eikenbosrand,
zie en hoor ik de familie
boomvalken. Een tuuuuut-groene
specht schiet langs. In de verte de
kraai die dagelijks een eend
nadoet. En heel veel
campingboerenzwaluwen.
En blijkbaar had de campingbazin
gelijk. De tweede leg van de
zwaluwen boven de wastafels is er
gekomen. Ik zie een stuk of vijf

koppies boven de nestrand. En,
roets, daar komt de vader aan.
Tegelijkertijd reageert een jong op
pa’s gesnerp: “Moet je poepen, doe
het dan nu. Dan neem ik dat gelijk
even mee”. En ja hoor, het jong
steekt de poeperd over de rand. Pa
pikt het poeppakketje direct uit het
jong en vliegt weg. Nou, dat is even
handig zeg! Want inderdaad, het
campingsafwaseiland eronder is
schoon. Dat gaat met het volgende
nest een stuk minder goed. Dat
wordt in EEN dag aangelegd en wel
boven de piano. Links zittend op
de kruk is veilig spelen nog wel
mogelijk. De jongen zitten mij dan
ondertussen met zwarte kraaltjes
aan te kijken. Ik zie nu dat zij
eigenlijk een soort kikkerbek
hebben. En helemaal geen mooi
hard strak snaveltje. Blehhh,
roepen zij brutaal over de rand.
Dagelijks loop ik langs de zachte
groentebedden en pluk
afwisselend voor de avonddis sla,
dille, borage, een knolletje venkel.
Opletten, want in de laatste zitten
drie rupsen van de
koninginnenpage. Verder staan er
courgettes. Met een enorme
groeikracht. Maar vooral, met
schitterende bloemen. Ik denk wel
van het warmste en teerste geel
dat er bestaat. Als van een heel
doorschijnend stralend
kippendooiertje. Of is het Indiaas
geel? Gummigut heet dat. Ik heb
die verfkleur weleens gekocht.
Wordt van oorsprong gemaakt van
de urine van koeien die mango’s
gegeten hebben. Hartstikke giftig
en niet kleurecht. Kleurecht zijn de
courgettebloemen ook niet. Want
binnen no-time zijn het reuze
courgettes. De campingbiggen zijn
er gek op.
Die biggen. Dat zijn toch een
bijzondere dames. Op Moederdag

krijgt de campingbazin drie
Hongaarse wolhaarvarkens. Ik krijg
overigens als moederdagkado, het
over mijn voortent vliegen van een
heuse rode wouw. Die biggen zijn
prachtig. Geel, zwart en een met
rode krullen. Zou het verhaal van
de film Babe waar kunnen zijn?
Kun je biggen van alles leren?
Begrijpen mensen en biggen
elkaar? Een paar keer per dag roep
en lok ik ze met een handje groen.
Patty, Wendy, Cindy….. Heel in de
verte zie ik dan een beetje
fluweelgras bewegen. Vervolgens
komen ze in rengalop uit hun
olifantspaadje stormen. Al
knorrend en gillend. Ik moet er
altijd vreselijk om lachen.
Vervolgens sorteren zij zich op
kleur voor het hek. Ik knip met
mijn vingers naar Patty en wijs
haar rechts naar haar plek. En dat
doet zij! Vervolgens tel ik af tot vijf.
Bij tel drie verstijven de biggen. In
diepe concentratie op wat er nu
komt. Bij vijf gooi ik het groen over
het hek. Al knorrend en ruziënd
storten zij zich op het eten. De
klaverbloempjes zijn favoriet. Maar
ook de zonnebloemenharten. En
de stelen. En de bladeren. Kortom,
alles. Alle gezonde groenafval
verwerken zij gestaag tot spieren
en vet. Blijkbaar eten zij ook
larven. Rond de biggenpoel heeft
iemand op een dag namelijk
handen vol engerlingen gegooid.
De oudere meikevers heb ik in juni
avondenlang gezien. In grote
zwermen rond het hooiland en in
de hazelaars. De biggen gaat dat
voer echter te ver. Zij laten de
VINGERS-lange monsters links
liggen. Ik neem er een mee. En laat
die aan een campingkind zien. De
larve ziet er angstaanjagend uit.
Grote bruine kop met sterke
kaken. Daarachter een hele boel
bruine poten. Een vaalwit

segmentenlijf. Bekroond met een
centimeterlang achterstuk vol met
iets zwarts. Wat zijn die
engerlingen groot! Na mijn
natuurmoment, weet ik niet goed
wat ik met het verdelgde diertje
aan moet. Dan maar in de
groencontainer. Later hoor ik van
de campingbaas, dat het geen
meikevers zijn, maar de larven van
de neushoornkever. Die in de
mesthoop huist. Iemand heeft
mest meegenomen en de larven
voor de schadelijke meikever
aangezien. Oh jee. Ik schuifel ‘savonds naar de biggenpoel. En
peur met een vinger in de
varkensblup. De larven hebben
zich al een beetje ingegraven.
Uiteindelijk heb ik ze allemaal. En
breng ze terug naar de mesthoop.
Terug bij de tent voel ik
…wroeging….. Want hoe is het met
die larve in de groencontainer? Met
plastic handschoenen, grote
paraplu, mans laarzen, even later
tot mijn middel in de
groencontainer. Rotte eieren,
beschimmeld brood, enge kaasjes.
Alles handmatig eruit en er weer
in. Helemaal onderin vind ik hem.
Hallo poppie, gaat het goed met je?
Meewarig zie ik medecampeerders
naar mij kijken. Later dek ik de
familie neushoorns met zachte
zwarte mest moederlijk toe. Lekker
slapen jongens..
Na het snacken met de biggen pak
ik altijd de plastic bladhark. En
roep ‘down’. Wendy doet dat gelijk.
Ik hark dan alle klonten
Achterhoek uit haar vacht. Grotere
Cindy legt zich dwingend bovenop
Wendy. Nu wil ik geharkt worden,
hoor! Uiteindelijk liggen de biggen
op een rijtje en kan ik met één
streek, drie ruggen tegelijk doen.
Na tien minuten zien zij er
gekapsalond uit. Grote rode,
blonde en zwarte krullen. Wat zijn

zij mooi. Het mooist zijn hun
wimpers. Als zij mij over het
schrikdraad aankijken, zie ik dat zij
rechte, 2 cm lange zwarte wimpers
hebben. Met zachte, heel donkere
ogen.
Houden de biggen van muziek? Ik
zet mijn campingkrukje bij de
biggenpoel en begin te spelen. Het
fluweelgras beweegt. Een
argwanend drafje. Zij komen –heel
zachtjes meeknorrend en piependop mijn accordeon- de biggenpoel
in. Een soort biggenPrinsengrachtconcert. Diep in
gedachten staan zij te luisteren en
te piepen. Een ander geluid dan bij
het voeren. Wat ontroeren zij mij.
Ik vraag mij af: is dit alles hier
natuur ontdekken? Ervaren? Of is
dit, natuur ontmoeten? De zwarte
stille nachten vol sterren. Met
bosuilen die met elkaar
schreeuwen. Patrijzen bij het
hazegrauwen. Het geuren van de
verre balsempopulier, de
houtduiven in de rode bes,
orchideeën in het hooiland.
Trouwens best moe. Van bijna
onder andere twee jaar Natuurgids
in Opleiding te zijn. Heel leuk.
Vooral het laatste weekend met de
hele club. In het Drentse Annen.
Het allermooiste? Om 5 uur ’sochtends met M. het
natuurgebiedje ‘De Bulten’ in. Mist,
hoog gras, bloemen, doorbrekende
zon en nog eens ander hoog gras.
Met daarop de zachte
mistdruppels. M. en ik lopen er
uren rond. Dan worden ook de
vogels zichtbaar. Graspieper,
roodborsttapuit, geelgors en…. Is
het echt waar? Een grote koppel
patrijzen. Zigzaggend overstekend
van graskant naar graskant. Mijn
kijker laat mij op de grote afstand
in de steek. Dan zie ik ineens een
grote hen. Kortom, dit keer
ontmoeten wij geen patrijzen maar

een koppel jonge fazanten met
hun moes. Ook prachtig trouwens.
In augustus wandelen manlief en
ik, als afscheid van de zomer,
meerdere keren op de heide in
bloei. Holterberg op zijn mooist.
Paars, purper. Wat is het eigenlijk
voor kleur? Ik las in een
geschiedenisboek over Rusland,
over een ‘in purper geboren
vrouw’. Oftewel een
koningsdochter. ‘Tyrisch purper’
was in de vroege eeuwen namelijk
onbetaalbaar. Het werd gemaakt
van een zeeslak en was de gouden
handel van de Feniciërs. De
Sallandse Heuvelrug is niet
geboren in purper. Heide is
cultuurlandschap en vraagt veel
onderhoud. Slechts in de duinen
komt heide van nature voor. Zo’n
wandeldag in de heideheuvels, is
echter een heerlijkheid. Overal
purper. Zacht bewegende pollen
geel gras. Wuivend. Grote groepen
jeneverbes. En wat ruik ik toch? Is
dat de heide? Of staan hier ergens
lindes? In de holleweggetjes boven
op de Holterberg is de geur het
sterkst. Ik pluk een takje heide. Ik
ruik niets. Later wil ik het toch echt
weten. Hurk bij een megapol, hark
met mijn armen alle takken bijeen,
omarm teder en duw mijn hele
hoofd in de bos. Natuur
ontmoeten is mijn devies. Het
water loopt mij direct in de mond.
HEIDEHONING! Dat ruik ik en
bewijs daarmee: heide in grote
aantallen ruikt verrukkelijk. De rest
van de middag loop ik dromerig
van de zoete lucht, als in de
Tovenaar van Oz. Over resten van
de zandmorene, tussen heide en
allerlei ander moois. Vervolgens
het bos in. Zie daar twee
eekhoorntjesbrood. Herfst?
Kitty Goudzwaard

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 kunstenar” werkt hĳ aan
de verbeelding van de
polder. Niet met objecten, niet met
schilderĳen, maar met
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
in 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.

Naakt
Normaal maak ik mij er niet druk over
waar mijn stukje in de Bres komt te staan:
aan het begin of ergens aan het einde, het
is mij om ‘t even. Maar deze keer heb ik
nadrukkelijk gevraagd om het precies in
het midden te plaatsen. (Dat de meesten
onder ons de BRES digitaal lezen wil ik nu
even niet weten). Ik lever deze maand de
centerfold, het naakt met nietjes. En we
hoeven de discussie niet te voeren of deze
tussen de blote dames boven de
werkbank in de garage moet komen te
hangen of naast de uitgeknipte six-packs
van ‘Men’s Health’. De pin-up van dit
kwartaal is gender neutraal. Of beter
gezegd: tweeslachtig.
Kijkt u maar eens ongegeneerd naar dit
fantastische model! Met de mooie zwarte
ogen op steeltjes, het lijf gebruind en
geolied. En dat niet alleen voor deze
fotoshoot, nee, zo loopt deze natural
beauty er altijd bij! Zie de mooie gladde
schouders, geaccentueerd door een
piercing aan de rechter zijde. En check die
strak afgetrainde lijnen op het achterlijf.
Als u goed kijkt, ziet u dat onze centerfold
niet helemaal naakt is. Natuurlijk niet, dat
is te plat, te ordinair. Nee, deze
schoonheid draagt een heel kort rood
rokje. Hoe pikant wilt u het hebben?
Het was een goeie zomer voor de
naaktslak: warm genoeg en heerlijk
vochtig. Er staan 26 soorten naaktslakken
op Wikipedia. De hierboven beschreven
soort (met dat korte rode rokje) is de Rode
wegslak, de meest voorkomende soort in
Nederland.

De namen van
paddenstoelen
In het septembernummer van het
tijdschrift Onze Taal staat een voor
ons zeer lezenswaardig artikel van
Berthold van Maris naar aanleiding
van het proefschrift van Anneke
van der Putte over de herkomst
van paddenstoelennamen in het
Nederlands
Het artikel begint met het woord
‘padden stoeltje’ dat voor het eerst
opduikt in 1377 in een artikel over
geneeskrachtige planten en
waarbij de padden al verwijzen
naar heksen, die zich immers met
kruidengeneeskunde bezighielden.
Het stoeltje zou slaan op de vorm.
Paddenstoel was in de
Middeleeuwen niet een
gebruikelijke term: men had het
over kampernoelje of

pompernoelie (met kleine
verschillen per dialect)
Vanaf de 16e eeuw, een tijd waarin
men erg bang was voor hekserij en
duivels, verschijnen allerlei namen
die naar de angst voor die
geheimzinnige en vaak giftige
verschijnselen verwijzen:
duivelsbrood, heksenvlees,
wolvenkaas en zo meer.
Tegenwoordig hebben we het nog
over een ‘heksenkring’, al weten we
nu beter hoe die ontstaat en
geloven we niet meer dat het een
plaats was waar heksen ‘s nachts
kwamen dansen.

gekweekte soorten willen we wel
eten, maar zelf paddenstoelen
verzamelen voor de maaltijd doen
we niet zo gauw.
Franciscus van Sterbeeck
(1630-1693) en Martinus Houttuyn,
wiens boek in 1783 uitkwam,
hebben zich toegelegd op het
beschrijven en benoemen van
allerlei paddenstoelen. Houttuyn
kwam met het achtervoegsel zwam, zoals we dat nog steeds in
veel namen tegenkomen:
stekelzwammen, bekerzwammen,
ridderzwammen, inktzwammen
etc.

De onbekendheid, het giftige en
het plotselinge verschijnen van
paddenstoelen zorgden ervoor, dat
- in tegenstelling tot in Zuid- en
Oost-Europa - men in het
Nederlandstalige gebied
‘mycofoob’ (bang van
paddenstoelen) is gebleven:
champignons en enkele andere

Anno 2021 hebben zo’n 5000
soorten een Nederlandse naam en
jaarlijks komen daar ongeveer 30
bij. De namen zijn vooral
zintuigelijk: gebaseerd op hoe de
paddenstoel er uitziet, ruikt, voelt
of zelfs smaakt (fluweelboleet,
zeepzwam, peperboleet).
Toch worden paddenstoelen ook

En ik moet toegeven, het schrijven
van dit stukje kostte mij wel wat
moeite. Meestal heb ik hele andere
gevoelens bij het zien van de
naaktslakken. Zeker wanneer ze op
een hoopje in de steeg een
doodgereden soortgenoot de
laatste eer bewijzen door hem op
te eten. Maar het werkt wel: door
over die eerste gevoelens heen te
stappen (net als je normaal
gesproken over de slak zelf heen
probeert te stappen), door beter te
kijken ben ik van de naaktslak gaan
houden. Neem nou die piercing,
het gat in de rechterschouder, dat
is de ademopening. Dat is
hartstikke handig: Een vriend van
mij leert de borstcrawl maar die
neemt steeds grote slokken water
tijdens het ademhalen tussen de
slagen door. Daar heeft de
naaktslak dus geen last van als ie
gaat zwemmen!
Vroeger had ik weinig interesse in
de naaktslak. Maar hoe anders is
dat nu! Afgelopen week hebben wij
bij mijn schoonouders in de tuin
zitten kijken naar een uiterst
boeiende race: twee naaktslakken
staken het terras over. Vanuit de
bosjes, langs de tafel, naar de
overkant. De ene nam een sprint,
rechtdoor naar de groententuin.
De ander nam de spectaculaire
route: die beklom uiterst behendig
de tafelpoot en verdween onder te
tafel. Terwijl wij filosofeerden over
deze tactiek, hebben we een
weddenschap afsloten over waar

nu nog eerder geassocieerd met
giftig dan met eten, maar wel vaker
met (onschuldige) kabouters dan
met heksen en duivels.
Het artikel eindigt met de zin
‘Terwijl wetenschappers en
natuurliefhebbers al die
‘pompernoelen’ zien als
volwaardige mede-levendewezens,
blijft de gemiddelde Nederlander
en Vlaming op zijn hoede.’
Onze Taal, 9/2021, pag. 4-6. Berthold van
Maris ‘Van duivelsbrood tot peperboleet’
Paddenstoelennamen in het Nederlands
Anneke van der Putte ‘Paddenstoelen en
hun naamgeving in het Nederlands. Een
cultuurgeschiedenis, 1200 - 1900’.
Proefschrift september 2020, ook
verschenen als handelseditie bij Uitgeverij
De Stiel.

Geel aderhertzwam

de slak om de rand heen zou
komen om op de tafel te komen.
Toen de bodem van de tweede fles
wijn in zicht kwam en mijn
schoonmoeder de eerste slak bij
de sla wegpakte en de borstcrawl
liet oefenen in het kanaal, konden
wij onze nieuwsgierigheid niet
langer beheersen. Toen wij de tafel
omdraaiden, bleek de slak in
slaapstand onder de tafel geplakt.
Hij had z’n ogen ingetrokken en
dacht zeker dat wij hem ook niet
meer konden zien. Vast van plan
om de tocht naar de sla in de nacht
te hervatten.
Maar ook deze kreeg een vliegende
start voor de zwemtocht. En de
eerste van de twee die aan de
overkant kwam hebben we tot
winnaar uitgeroepen. Die staat op
de poster, kan hij/zij mooi naast
Max Verstappen of Ranomi
Kromowidjojo aan de muur ;-)
De polderwachter

Geslaagde
basiscursus
natuurfotografie
In juni en juli organiseerden Joëlle
Baijer en Jochem van Drimmelen
een basiscursus natuurfotografie
voor zowel leden als niet-leden van
de afdeling Vecht- en
Plassengebied. Hiermee sloten zij

succesvol hun eigen opleiding tot
natuurgids af. De basiscursus
bestond uit drie theorieavonden
en twee praktijkexcursies. Tijdens
de excursies werden de cursisten
uitgedaagd om bewust te kijken en
te experimenteren met
handmatige instellingen. De
uiteindelijke opdracht was om ten
minste twee van de volgende
elementen vast te leggen: contrast,
context, diepte, patronen of lijnen.

Hieronder staat een kleine selectie
van het prachtige resultaat,
voorzien van een bijschrift door de
fotografen zelf. Joëlle en Jochem
danken de deelnemers en
overwegen om op termijn meer
fotografiecursussen te
organiseren. Hou daarvoor de
activiteiten in de gaten op de IVN
website.

Ellen Evertzen - "Ik heb rĳpende
aalbessen gefotografeerd en werd verrast
door de zon op de rode bessen. De eerste
foto's waren niet mooi omdat de zon te fel
scheen. Ik heb de camera toen in de
struik gehouden tussen de bladeren door,
en een tros in het hart van de struik
gefotografeerd. De bladeren dienden als
een soort parasol voor het te felle
zonlicht. Hierdoor lukte het om de zon in
de rĳpende rode bessen te vangen. Ik heb
een full frame camera en kon daarom
kiezen voor een wat hogere ISO van 640,
zonder dat de achtergrond te korrelig
werd. Hierdoor had ik geen langere
sluitertĳd nodig en kon ik met een
sluitertĳd van 1/100 deze foto maken."
Commentaar van Joëlle en Jochem
"Door het contrast in zowel kleur als
scherpte tussen de wazige groentinten
en afstekende rode aalbessen is diepte
gecreëerd, en wordt de aandacht van de
kijker naar de juiste details getrokken.
Het takje en blad geven net genoeg
context, en de compositie met
diagonalen en leegte is sterk."

Dieuwertje Penders - "In deze foto
draaide het voor mĳ om het contrast. Ik
wilde de oplichtende, zachte, bĳna
stralende bloemblaadjes van deze plant zo
goed mogelĳk weergeven, in contrast met
de donkere achtergrond. Daarbĳ wilde ik
zo min mogelĳk scherptediepte, waardoor
de plant met haar bloemen met de
insecten eromheen, scherp op de
voorgrond zou staan. Om de foto wat
interessanter te maken, heb ik de plant
niet in het midden geplaatst, maar aan de
zĳkant van het beeld, waardoor het beeld
wat speelser is en wat meer vliegruimte
laat voor de insecten."
Commentaar van Joëlle en Jochem
"Door te belichten op de plant is de
groene achtergrond onderbelicht en
bijna zwart geworden, waardoor de
plant eruit springt. Dat de insecten
bewogen zijn, daar was bijna niet aan te
ontkomen. In dit geval is het ook
functioneel omdat het een verhaal
vertelt. Hierdoor ervaar je de dynamiek
rondom de plant met het komen en
gaan van insecten."

Hans van Loenhoud - "Hartgespan
(Leonurus cardiaca) is een zeldzame plant die
in deze streken helemaal niet thuishoort. Hĳ
wordt van oudsher geacht een medicinale
werking bĳ hartklachten te hebben (vandaar
'cardiaca') dus ik neem aan dat hĳ daar niet
van nature voorkomt maar ooit geplant is. Ik
herinnerde me de plant vaag uit mĳn
studietĳd als bĳzonder, dus dat was een goede
aanleiding om hem te fotograferen. Met
statief en macrolens kon ik rustig de tĳd
nemen om een goede compositie te maken. De
bloemen scherp gesteld in de zon steken mooi
af tegen de vage achtergrond in de schaduw."

Truus Lefeber - "De foto is gemaakt op het
terrein van de Kievit in Harmelen. Met deze
foto heb ik geprobeerd het licht te vangen en
contrast in de foto aan te brengen. Ik heb
meerdere foto's van deze bloem gemaakt met
diverse instellingen van de camera om te
oefenen met het instellen van de sluitertĳd en
het diafragma. De ISO-waarde was bĳ alle
opnames hetzelfde. Ik heb deze foto gekozen
omdat de bloem heel mooi in het licht staat, je
schaduwwerking op de bladeren ziet en de
achtergrond donker is, dat geeft mooie
contrasten."

Commentaar van Joëlle en Jochem
Door het standpunt en prachtige licht doen
de bloemen haast denken aan Chinese
maskers. De foto is bewust iets onderbelicht
en dat levert een mooi resultaat op. Let ook
op de symmetrie door de lijnen van het blad
en de stengel. Iets meer scherptediepte had
gemogen, maar doet niets af aan deze foto."

Commentaar van Joëlle en Jochem
"Oranje en groen zĳn bĳna contrasterende
kleuren, wat de foto sprekend maakt. Het
tegenlicht benadrukt dit contrast nog eens
extra, terwĳl de delen in de schaduw toch
voldoende afsteken tegen de donkere
achtergrond. De gebruikte camera heeft een
behoorlĳke 'crop-factor', en er is daarom
terecht gekozen voor een lage ISO-waarde en
relatief hoge sluitertĳd."
Op de volgende pagina nog twee inzendingen

Twee deelnemers op praktijkexcursie in de Kievit in Harmelen

Koos de Reus - "Op deze locatie liepen
jonge kipjes waar ik naar op zoek was
toen ik deze slak zag. Ik vind het
wonderlĳk hoe zo’n zwaar uitziende slak
zo hoog aan tere stengeltjes omhoog klimt.
De bloemen staan wat mĳ betreft in een
vrolĳke chaos, ze lĳken een beetje te
dansen. Met de standaard lens (28-55mm)
viel de slak een beetje in het niet. Met de
zoomlens (200mm) kon ik hem beter in
beeld krĳgen. En diafragma f10 gaf wat
mĳ betreft de juiste scherptediepte."
Commentaar van Joëlle en Jochem
Deze foto maakt nieuwsgierig waardoor
je er langer naar blijft kijken. Hoe is die
tuinslak daar gekomen, en zou hij eraf
vallen? De gekozen scherptediepte laat
precies genoeg van de achtergrond zien
om voor context en textuur te zorgen."

Een purperreigerkolonie in Kockengen
De afgelopen jaren heb ik
regelmatig
broedvogelinventarisaties
gehouden van de Rietlanden in
Kockengen. Nieuw voor mij in 2021
was, dat ik bij elk
inventarisatierondje een
purperreiger zag, dit in
tegenstelling tot voorgaande jaren.
Ik dacht in eerste instantie dat het
net als bij de blauwe reiger vogels
betrof, die elders broeden en hier
foerageren.
Op een gegeven moment kreeg ik
vrijwel gelijktijdig van twee
plaatsgenoten (Jieles van Baalen
en Theo van Schie) het seintje dat

ze uit de Rietlanden geluiden
hoorden die ze kenden van
purperreigerkolonies in de
omgeving (bijvoorbeeld de
Kamerikse Nessen, Nieuwkoopse
Plassen). Bij een extra bezoek
hoorde ik deze geluiden ook, en bij
de bezoeken daarna. Je hoort deze
geluiden met name als
oudervogels terugkeren naar het
nest. De jonge vogels maken
daarbij een veel ‘lichter’ geluid dan
de volwassen vogels.
Een bekende met een drone was
vervolgens bereid om foto’s te
maken boven de kolonie – daarbij
voldoende hoogte in acht nemend.
Deze foto’s zijn vervolgens
beoordeeld door Henk van der
Kooij, binnen SOVON dé specialist
in Nederland op het gebied van

kolonievogeltellingen en landelijk
purperreigercoördinator. Op basis
van de foto’s schatte hij het totaal
aantal nesten op 8.
Een nieuwe kolonie past overigens
binnen het landelijke beeld dat het
goed gaat met de purperreiger in
Nederland. Het totaal aantal
broedparen in 2019 was naar
schatting 975 - 1000. Dieptepunt
was 1990 met 220 broedparen. De
laatste keer dat purperreigers in
Kockengen broedden was begin
jaren ’70. Een mooie aanwinst voor
onze rietlanden en hopelijk een
blijvertje!
Fons van Haelst
Een volwassen en een juveniele purperreiger
Foto: Cees Struijk (Kockengen)

Henk Verver - "Deze foto is gemaakt op de
Kieviet te Harmelen. De winde om de stengel
vormde een mooi patroon. Toen de zon
doorbrak werd door een groot blad een mooie
achtergrond voor de bloemknop gecreëerd.
Het resultaat heeft iets Eftelings."
Commentaar van Joëlle en Jochem
"Het lage standpunt geeft hier een bijzonder
effect. Het is net alsof je door de ogen van
een insect kijkt. Wij moesten hier denken aan
de Disney film A bug's life."

In de kĳker
De Ginkgo biloba,
En wel de Japanse notenboom, met het
plantjaar 1960 en boomnummer
1981560, in het iets aflopende perk
aan het Servaasbolwerk in Utrecht (zie
de bomenkaart van Utrecht).
Madelinde Tellegen schreef daar in het
eindverslag over de natuur in het
singelgebied in Utrecht dat ze tijdens
de vier seizoenen volgde het volgende
over: ‘De ginkgo is een boom die ik wel
eerder had gezien, maar nooit zo
bewust als het afgelopen jaar. Ik vind
het een fascinerende boom; geen
loofboom en geen naaldboom, echt
een die je een prehistorisch gevoel
geeft en de enige boom met ‘levend
zaad’.
De oudste Ginkgo in het singelgebied
is rond de 100 jaar oud, geplant in
1925. Andere zijn geplant tussen
grofweg 1950 – 1965, dus allemaal een
tijd na de aanleg van het park. Vlak bij
mijn onderzoeksgebied, in de oude
Hortus, staat nog een exemplaar
mogelijk uit 1785. Dit is waarschijnlijk
een van de eerste Ginkgo’s die naar
Nederland gehaald zijn.
Over het algemeen worden vooral
mannelijke bomen aangeplant omdat
de vruchten van de vrouwelijke bomen
zo stinken. Een soort aaslucht,
boterzuur, in het verleden nuttig om
daarmee vleesetende dieren te lokken
en zo de zaden te verspreiden.

Door het jaar heen kon ik de bomen
goed volgen. De bijzondere knoppen,
de mooie herfstkleur maar ook de
zaden. Er bleek toch een vrouwelijke
boom te staan met vruchten eraan. Ik
heb zaden verzameld en
schoongemaakt. Het zachte
vruchtvlees stonk inderdaad behoorlijk
maar was wel vrij gemakkelijk te
verwijderen. Een aantal zaden heb ik
opgegeten. Ze smaakten wat naar
tamme kastanje maar dan niet wrang.
In Japan is dit een delicatesse. Niet
alleen in Japan worden de zaden goed
gegeten: later ontdekte ik een
muizenholletje met een heleboel naar
buiten toe gewerkte leeggegeten
zaden.
In de bijlage met een overzicht van
bomen die in het gebied tussen De
Nieuwegracht en Zonnenburg staan en
die ze speciaal voor haar collega’s
samenstelde, staat de volgende
aanvulling: ‘In China en Japan worden
Ginkgo’s al vele eeuwen aangeplant als
tempelboom. In Europa heeft de
Ginkgo mogelijk zijn intrede gedaan
doordat zaden werden meegenomen
door VOC-schapen’.
De redactie

Vecht en plassen actief
Polsstokspringen zonder
polsstok
Het IVN natuuretmaal; een
onvergetelijke 24-uur
En zo zit je tijdens het staartje van
de zomervakantie ineens 24 uur op
de boerderij bij boer Bert met vijf
andere IVN-natuurgidsen in
Tienhoven. Met zo’n 30
deelnemers: kinderen, ouders en
een aantal stoere oma’s. Veel
mensen uit de regio en een aantal
van (ver) daarbuiten.
24 uur het buitenleven ervaren bij
boerderij Vredegoed, dat gingen
we doen. En dat is goed gelukt. Het
is zo fijn om te ervaren dat geluk
vaak in de kleine dingen zit. Het
spotten van een libellelarf in het
water, een appeltak (een
nachtvlinder) een bosuil die wel of
niet terug ’roept’, het geluid leren
kennen van een ‘discovleermuis’ (ja
ja, ze bestaan! Dit is de rosse
vleermuis). Van de middag tot laat
in de avond waren we onder de
pannen. Nou ja, onder het afdak.
Want we sliepen allemaal met
elkaar onder de openkapschuur op
het uitgerolde hooi, naast de
schapen. Gelukkig – en weer wat
geleerd – gaan vliegen ‘s nachts
slapen (alleen muggen niet, en
schapen hebben ook een apart
programma, maar dat mocht de
pret niet drukken). Na een – laten
we het een bijzondere nacht
noemen – zaten we met elkaar aan
een lange tafel te ontbijten en hop,
het weiland in om nog wat extra
natuur op te snuiven.

Wat is het hier prachtig (en dat in
ons geval, zo om de hoek!). Boer
Bert vertelt over het ontstaan van
deze weilanden, over wolfspoot –
wat wel erg op brandnetel lijkt -, er
wordt een kikkertje gevonden; de
kinderen discussiëren over houden
of vrijlaten, een schaap ligt stil in
de wei: Is hij ziek of gewoon een
beetje lui? Het schaap komt in
beweging en ondertussen kuieren
wij verder door de weilanden en
genieten we van het uitzicht en het
zonnetje.

Zoveel doen in 24 uur, maar dan
met het gevoel dat alles rustig
gaat, echt ontspannen. Van
bramen plukken, kruidenboter
maken van zelf geplukte kruiden
tot polsstokspringen, waarbij de
stok snel aan de kant ging en het
merendeel van de kids heerlijk de
moddersloot in sprong. Van
verhalen bij het kampvuur, spotten
van nachtvlinders en slapen bij de
schapen. Hartelijk dank aan de
enthousiaste vrijwilligers van het
IVN: Marijke, Elke, Edith, Kees,
Lolke en Bert. Dit was een
onvergetelijke ervaring!
Anne-Marie Streng
Deelneemster van het IVN
natuuretmaal 2021

Wandelen langs het Bello Pad.
Beleef natuur en cultuur langs het
oude spoor.
De 19 km lange wandelroute van
Mijdrecht naar Abcoude maakte
deel uit van de Haarlemmermeerspoorlijnen.
Vanuit Mijdrecht vertrok tussen
1915 en 1950 een passagierstrein;
de laatste goederentrein vertrok
in1986.
Een aantal voormalige spoorlijnen
is wandelpad geworden.
De Bello is de beroemdste
locomotief van deze route. Hij rijdt
nog steeds, nu op de museum
spoorlijn van Enkhuizen naar
Medemblik.
Zondag 5 september volgden wij
dit pad met acht wandelaars.
We startten in Wilnis en bereikten
langs het keiige pad het
stationnetje van Vinkeveen. Na
Demmerik liepen we langs het
mooiste deel van het pad. Een zeer
gevarieerd landschap, een 6 meter
onder NAP gelegen droogmakerij,
veenafgravingen, de oudste en
misschien wel de mooiste polder
van Nederland langs de
Vinkeveense Plassen. We
passeerden 3 stationnetjes en het
monumentale gemaal De Ruiter.
Dit gemaal is een rijksmonument
uit 1923 en regelt de waterstand in
de Vinkeveense Plassen. De
niveauverschillen zijn soms wel 4,5
meter, je wandelt over de deuren
van de naastgelegen sluis.
Onderweg worden m.b.v. borden
de oude bewoners weer tot leven
geroepen, soms met een zwart
randje.
Natuur was uitgebreid aanwezig:
veel ganzen en nog
boerenzwaluwen, kattenstaarten
en echte koekoeksbloem.
De helft van het gezelschap liep tot
de Groenlandsekade en kon met
bus 130 weer terug naar station
Breukelen, de rest liep door naar
Baambrugge en Abcoude.
Willemien Valewink.

Zaden en vruchten
September 2021
Werkgroep stadsnatuur
Hoeveel pitjes zitten er in de vrucht
van een kardinaalsmuts?
1!
Welke kleur heeft dat pitje?
Oranje !
Hoe ruikt het zaadje van de
inlandse berenklauw?
Naar mandarijn !
Kan een vijg tegen vorst?
Nee !
Kan een sleedoornbes tegen vorst?
Ja !
Dit waren een paar vragen die aan
bod kwamen bij de IVN-excursie
“Zaden en vruchten” op 18
september in ecologisch
tuinenpark de Driehoek in Utrecht.
Eerst was er een theorieles, maar
al snel ging men op zoek!
De enorme variatie in zaden en
vruchten is ieder jaar weer een
verrassing.
Ook de manier waarop ze zich
weten te verspreiden roept
verwondering op.
Jong en oud heeft er weer wat van
opgestoken!
De jeugd heeft actief meegeholpen
met het verspreiden van de
lisdodde (leuk als een sigaar
“ontploft”) en heeft geconstateerd
dat de (nog bruine, maar later
zwarte) zaadjes van de gele lis
inderdaad drijven op het water.
Diverse klissen gingen (onbedoeld)
mee naar huis.
Het was heerlijk weer zodat we ook
diverse vlinders zagen:
Zoals de gehakkelde aurelia, de
atalanta en het koolwitje.
Dat was vorig jaar wel anders!
Ettelijke deelnemers die er vorig
jaar ook bij waren wisten dat nog:
anderhalve meter afstand houden

bleek met paraplu’s op toen goed
te doen. Nu moest dat (nog)
zonder… , maar ging ook goed. Met
drie gidsen konden de groepjes
klein blijven.
Als extraatje kreeg de jeugd nog
het verhaal van de
hazelnootboorder mee: sommige
hazelnoten hebben een klein rond
gaatje: het bewijs dat er een larve
van een snuitkever in heeft
gewoond! Die heeft het nootje
lekker opgegeten en is toen door
een gaatje te boren weer uit de
harde schil gekropen om in de
aarde te overwinteren.
Al met al weer een geslaagde
excursie.
Het is leuk om te ervaren hoe
geïnteresseerd jong en oud is in de
natuur.
Titia,
mede namens Joke , Willie
(natuurgidsen van IVN V&P ) en
ons nieuwe werkgroeplid Joran .
Een nieuwe lichting
natuurgidsen voor de IVN
afdelingen Nieuwegein,
IJsselstein e.o. en Vecht en
Plassengebied.
Zaterdag 4 september hebben in
het streekmuseum Vredegoed in
Tienhoven een 18-tal deelnemers
aan de IVN-natuurgidsenopleiding
hun diploma en badge in
ontvangst genomen.
Een opleiding die in januari 2020
startte en na twee maanden werd
overvallen door de corona- crisis.
Een opleiding die van de
deelnemers een grote inspanning
in tijd vroeg. Je leert over de natuur
én hoe je anderen enthousiast
kunt maken en anderen kunt leren
over de natuur. Door de crisis
leerde de deelnemers en het

opleidingsteam ook nog met vallen
en opstaan hoe met digitale media
kennis kan worden overgedragen.
Nu zijn de nieuwe natuurgidsen
klaar om onder de vlag van het IVN
de natuur te promoten door
beleving en verwondering te
stimuleren. Zij hebben
proefgedraaid met mini-excursies
en wandelingen in de rijke natuur
in onze omgeving. Zij hebben een
jaar lang een natuurgebied
geobserveerd en daarvan een
verslag gemaakt. Zij hebben
stagegelopen bij een van de
werkgroepen van de IVNafdelingen en omdat als gevolg van
de coronacrisis niet alle avonden
konden worden ingevuld, hebben
zij een volwaardige
opleidingsavond gegeven aan hun
mededeelnemers.
Nu is de tijd aangebroken om de
opgedane kennis in praktijk te
brengen.
De nieuwe lichting natuurgidsen
ziet je graag tegemoet op een van
de activiteiten.
De geslaagden (van onze afdeling)
zijn:
Corrie van Loenhoud,
Rob Meijers,
Kitty Goudzwaard,
Frank Driesen,
Jochem van Drimmelen,
Joëlle Bayer,
Madelinde Tellegen,
Riejet Baaré,
Tineke Schermerhorn.
De geslaagden van Nieuwegein,
IJsselstein e.o. zijn:
Silvana Skotarczak,
Martha van Vuuren-Groeneveld,
Tiny Scholtens,
Wim van Muiswinkel,
Margriet van der Sloot,
Loes Truijens,
Ryoko Appelboom.

Rĳk: Plantae
(Planten)
Stam:
Embryophyta
(Landplanten)
Klasse:
Spermatopsida
(Zaadplanten)
Clade:
Bedektzadigen
Clade: 'nieuwe'
Tweezaadlobbige
n
Clade: Fabiden
Orde:
Oxalidales
Familie:
Oxalidaceae
(Klaverzuringfa
milie)
Geslacht:
Oxalis
(Klaverzuring)

Wilde planten die je
eigenlĳk gezien moet
hebben.
De gehoornde klaverzuring Oxalis
corniculate
Een opmerking vooraf
In 2019 is – zo staat het in de Stadsflora
van de Lage Landen – in Maarssen,
Noordwijk en Zandvoort de Kleine
klaverzuring ontdekt, een nieuw soort die
sterk lijkt op de Gehoornde klaverzuring
waar het in dit stukje over gaat. De Kleine
klaverzuring telt vijf helmknoppen, de
Gehoornde klaverzuring heeft er tien. De
helmknop is het bovenste deel van de
meeldraad en bestaat uit twee helmhokjes
waar de vorming van stuifmeel (pollen)
plaats vindt.
De plant is ingeburgerd in de 20e eeuw,
maar heeft in de 21e eeuw een spurt
ingezet. De plant was dertig jaar geleden
nog amper op straat te bekennen. Zo geeft
de Floron Verspreidingsatlas aan dat de
plant tot 1990 in 161 atlasblokken
voorkwam. Nu is het een echte stadsplant
geworden die in de top 10 van de
beeldbepalende stadsplanten is
opgeklommen. In 2021 waren dat er 1361
van de 1680 atlasblokken die Nederland
telt. De verspreiding heeft vooral in
stedelijke gebieden plaatsgevonden. Met
een voorkeur voor voegen in - en de
overgang van de bestrating naar de gevel.
De kruipende plant heeft een kroon van
vijf gele bloemblaadjes. De bloemen zijn
twee-slachtig met zowel manlijke
(meeldraden) als vrouwelijke (stamper)

geslachtsorganen. De verspreid staande
gekleurde deelblaadjes zijn hartvormig in
een kleur die varieert van groen tot paars/
bruin. De bloemen bloeien in de heldere
zon van mei tot en met oktober. De zaden
groeien in doosvruchten die als een
hoorntje op de steel staan en die als de
zaden rijp zijn bij het minste of geringste
openschieten. Het is een therofyt, een
éénjarige kortlevende plant die de voor de
plant ongunstige tijd als zaad overbrugt.
De afkomst van klaverzuring is niet meer
na te gaan. Volgens de Stadsflora is het
zonneklaar dat de huidige straatplanten uit
Zuid-Europa komen. Iedere dag komen
vrachten van deze klaverzuring met
mediterrane kuipplanten mee. De
geslachtsnaam Oxalis staat voor ‘zuur’. De
soortaanduiding Corniculata komt van
‘cornu’ de vorm van de hoorn. De naam
Klaverzuring heeft betrekking op de
blaadjes die aan die van klaver doen
denken en zuur smaken.
We nemen aan dat in geen enkele
gemeente tegenwoordig voor het
bestrijden van kruiden nog chemische
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt: een
hele vooruitgang. Maar toen ik een mooie
pol Gehoornde klaverzuring wilde
fotograferen waren de onkruidbestrijders,
die kruiden met heet water bespuiten me
voor geweest. In de Zakgids stoepplanten
staat de mededeling dat tuinliefhebbers
een hekel aan de Gehoornde klaverzuring
hebben omdat de plant zo moeilijk te
bestrijden is. Het antwoord daarop:
verwijder ze voor er rijpe zaadjes gevormd
zijn.
De redactie

De werkgroepen in het
Vecht en
Plassengebiedgroepen
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 SchröderBaron
Email: minke.schroder@ziggo.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend
open voor onderhoud.
Voor het publiek op zondagmiddag
van half februari tot half mei open.
Adres: Park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Hettie Luijten
Email: hettie.luijten@planet.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
Werkgroep Stadsnatuur
Contactpersoon: Titia Kan-Boot
Email: titiakan@planet.nl
Werkgroep Geopark
Contactpersoon: Annelies
Speksnijder
Email: j.e.speksnijder@ziggo.nl
Werkgroep moestuinieren
Contactpersoon: Richard Tukker
Email: richard.tukker@ziggo.nl
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Vacant

Het bestuur

Cursus werkgroepen

Voorzitter: John van Himbergen
Email: johnvanhimbergen@yahoo.
com
Secretaris: Truus Lefeber
Email: truus.ivnvp@gmail.com
Penningmeester: Terenia de Reus
Email: t.de.reus@xs4all.nl
Bankrekening: Triodosbank
NL28 TRIO 0788 8854 99 t.n.v.
IVN afd. Vecht en Plassengebied
Bestuursleden: Christian
Naethuys, Lonneke Bakker, Kees
Goossen

Werkgroep natuurcursus
Contactpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl
Werkgroep Stadsnatuur
Contactpersoon: Joke van der Ham
Email: jh.ham@hccnet.nl
Werkgroep
Natuurgidsenopleiding
Contactpersoon: Joop Bouwman
Email:joopbouwman54@gmail.com

Contactpersonen vanuit het
bestuur naar de werkgroepen
John: natuurcursus, stadsnatuur,
Truus: NGO, vogel en vleermuis,
excursies, wandelwerkgroep
Terenia: paddenstoelen,
Commelinhof
Christiaan: jeugd en waterwerkgroep, tuinambassadeurs
Lonneke en Kees: communicatie

Vertrouwenspersoon
Het bestuur is blij dat het een
nieuwe vertrouwenspersoon heeft
gevonden . Zij heet Tineke
Schermerhorn en zal zich in deze
Bres aan jullie voorstellen.
Haar emailadres is
vertrouwenspersoon@ivnvechtplas
sen.org

Nog wat
werkgroepen
Werkgroep communicatie
Contactpersonen
De Bres: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
PR en communicatie:
Lonneke Bakker
Email:
lbakker.consultant@gmail.com
Website: Richard Tukker
Email: richard.tukker@ziggo.nl
Social media: Richard Tukker
Email: richard.tukker@ziggo.nl

Online media afdeling:
www.ivn.nl/vecht-en-plassengebied
www.facebook.com/ivnvechtplassen

Van de ledenadministratie
Beste mede IVN-ers,
In de afgelopen periode hebben wij
vijf nieuwe leden mogen
verwelkomen.
De nieuwe leden zijn:
Jan Bouw
Jan Janse
Joëlle Baijer
Madelinde Tellegen
Jaco Hensbergen
Ik wens jullie namens de andere
leden van harte welkom en ik hoop
dat jullie veel plezier zullen hebben
van het lidmaatschap. Van drie
leden hebben we afscheid
genomen in deze laatste periode.
Het huidige ledental is nu 270.

Belangrĳk in 2021 en
2022
14 oktober
Coördinatorenoverleg 20-22 uur in
museum Vredegoed
30 oktober
Bijeenkomst nieuwe leden van
15-17 uur in museum Vredegoed
11 november
Bestuursvergadering in het MEC
Maarssen
23 november
Gidsenvergadering, 20-22 uur in
museum Vredegoed
8 januari
Nieuwjaarsreceptie
20 januari
Bestuursvergadering
10 maart
Bestuursvergadering i.v.m. ALV
31 maart
Algemene Ledenvergadering

https://www.facebook.com/groups/292630307552505
Stadsnatuur Utrecht:
www.ivn.nl/ivnstadutrecht
www.facebook.com/groups/ivnstadutrecht
www.instagram.com/ivnstadutrecht
www.twitter.com/ivnstadutrecht

Onder nummer 43
vind je in de
Commelinhof
Herfsttijloos
( Colchium autumnale )
Wilde plant uit centraal
Europa. In ons land
hoofdzakelijk bekend
uit Zuid-Limburg.
De soort wordt dikwijls
verwisseld met de
Droogbloeier ( nr-71)
een cultuurvarieteit uit
Turkije, die wel als
stinzenplant te boek
staat en zich
vermeerdert door
boldeling. Het verschil
met de Droogbloeier zit
o.a.in het aantal
bloemen per bol:
Herfsttijloos heeft er
1-3 en de Droogbloeier
5-20 per bol
De bladen zijn tot 5 cm
breed, die van de
Droogbloeier tot !0 cm.
Verder zijn de stempels
paars en niet
paarsrood zoals bij de
Droogbloeier. In het
voorjaar verschijnen
gelijk met de nieuwe
bladen, de
doosvruchten, terwijl
van de Droogbloeier
geen zaaddozen
bekend zijn.
De plant is zeer giftig
en mag dan ook niet in
hooi voorkomen, al
wordt de Herfsttijloos
nogal eens in
graslanden van
Z-Limburg aangetroffen.
Leys en Londo rekenen
deze soort tot categorie
1, de lokale
stinzenplanten.
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www.editoo.nl
Indien onbestelbaar dan graag retour zenden aan:
Ledenadministratie IVN Vecht en Plassengebied
T.a.v. Eugenie Weenink
Boomstede 505,
3608 BK Maarssen

