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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,
Ik wil jullie graag uitnodigen voor de
Algemene Ledenvergadering op 25 maart
2021. Deze zal net als de vorige ALV
vanwege de coronamaatregelen digitaal
plaatsvinden. In het jaarverslag kunnen
jullie lezen dat ondanks de coronamaatregelen er toch nog activiteiten zijn
georganiseerd. De meeste van deze
activiteiten konden op een warme
belangstelling rekenen. Hierbij wil ik
namens het bestuur iedereen hartelijk
danken die zich het afgelopen jaar voor
onze afdeling heeft ingezet.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken
om ook een aantal mensen in het zonnetje
te zetten.

Allereerst de jubilarissen van onze
afdeling. In 2021 zijn vier van onze leden
40 jaar lid van het IVN. Dit zijn Anke van
Dijk uit Maarssen, Theo van Schie en Paul
van Vlaanderen uit Kockengen en
Willemien Valewink uit Breukelen.
Jubilarissen van harte gefeliciteerd met
jullie jubileum!
Ook Marloes van Beek wil ik in het
zonnetje zetten. Tijdens de komende ALV
treedt ze af als algemeen bestuurslid.
Marloes is negen jaar bestuurslid
geweest en heeft zich o.a. bezig
gehouden met communicatie. Marloes,
bedankt voor je inzet! Het bestuur draagt
Kees Goossen als nieuw bestuurslid voor.
Kees heeft al een jaar als aspirant
bestuurslid meegelopen.
Zoals vaker gezegd bestaat onze afdeling
door de inzet van werkgroepen en leden.
Deze werkgroepen en leden verdienen
dan ook om speciaal in het zonnetje
gezet te worden. Deze keer wil ik de
werkgroep natuurcursus in het zonnetje
zetten. Deze werkgroep verzorgt al sinds
2000 twee keer per jaar een natuurcursus
(voorheen groencursus). Voor elke cursus
weten ze een zeer aansprekend
programma op te stellen met vijf
cursusavonden en daaraan gekoppeld vijf
excursies. De cursus is zeer populair en
kan rekenen op een trouwe groep
deelnemers. De opzet van de cursus is
zelfs een inspiratiebron voor andere IVNafdelingen. De cursus is dus een groot
succes. Helaas kon afgelopen jaar de
natuurcursus vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden.
Hierbij wil ik het huidige cursusteam
bestaande uit Bernadet Sijmons, Annelies
Speksnijder en Inez Kollaard, maar ook
alle oud-leden van het cursusteam heel
hartelijk bedanken voor het organiseren
van de natuurcursus. Op naar de 25!

De voorplaat
Van nature huizen en broeden ringslangen in
mesthopen en in hopen composterende bladeren
en takken, omdat het daar een beetje warm is. Die
condities zijn nu te schaars: open mesthopen
mogen niet meer en het bos Nieuw-Wulven is te
veel park om voldoende, ongeplande, hopen
bladeren en takken op te leveren.
Elk jaar moeten eind maart de broeihopen
‘omgezet’ worden: de hopen, die dan ingeklonken
zijn tot zo’n veertig centimeter, worden uit mekaar
gehaald. De veerkrachtige eierschalen worden
geteld (en gerapporteerd aan het Ravon: reptielen,
amfibieën- en vissenonderzoek Nederland) en
verwijderd. En ten slotte wordt er een nieuwe
broeihoop van ruim anderhalve meter opgezet
met takken (die de vrijwilligers zelf verzamelen),
bladeren (afkomstig van de bladeropruimacties
van de gemeente en… door de gemeente bij de
broeihopen afgeleverd!) en paardenmest.

John van Himbergen

Jaarverslag 2020
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 maart
We gaan er vanuit dat deze via zoom zal plaatsvinden.
Start om 20.00 uur, begin maart wordt er nog een uitnodiging naar alle leden gezonden.
Agenda
1. Opening
2. Bijkomende agendapunten
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 juni 2020
4. Verslag penningmeester
5. Kascommissie
6. Jaarverslag 2020, waaronder verslag vertrouwenspersoon
en nieuws uit de werkgroepen
7. Aftreden en verkiezing nieuw bestuurslid.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Inleiding
Met plezier presenteert het
bestuur van de IVN afdeling Vecht
en Plassengebied het verslag over
het jaar 2020. De missie van het
IVN (Instituut voor Natuureducatie
en duurzaamheid) is het vergroten
van de betrokkenheid van mensen
bij natuur en milieu, gericht op een
duurzame samenleving. Onze
afdeling omvat de gemeenten
Utrecht en Stichtse Vecht. In 2020
heeft onze afdeling 20 nieuwe
leden mogen verwelkomen en 8
personen hebben hun
lidmaatschap opgezegd, 1 persoon
is verhuisd. In totaal hadden we op
1 januari 2021 272 leden. De
afdeling organiseert jaarlijks
meerdere publieksgerichte
activiteiten en cursussen. Er zijn
afgelopen jaar veel activiteiten
vanwege de corona-pandemie
afgelast. De excursies die wij toch
konden organiseren werden
volgens de RIVM richtlijnen
gedaan. Deze excursies werden
goed bezocht. Tevens geven wij
excursies op aanvraag.
Onze website www.ivn.nl/afdeling/
vecht-en-plassengebied wordt
goed bezocht. Op deze website
vindt men de belangrijkste
informatie over onze vereniging
zoals de excursies, de wijze van
aanmelding, de diverse
werkgroepen, het Beleidsplan en
het Huishoudelijk Reglement.

In dit jaarverslag vindt u van
diverse werkgroepen een kort
verslagje of een foto-impressie van
het afgelopen jaar en het financieel
jaaroverzicht.

Het bestuur
Gedurende dit jaar heeft een
bestuurswisseling plaatsgevonden.
Vanwege de corona-pandemie was
de ALV van 26 maart uitgesteld
naar 18 juni 2020. Deze ALV vond
digitaal plaats. Tijdens de ALV is
Eugénie Weenink afgetreden als
algemeen bestuurslid. Lonneke
Bakker is als nieuw bestuurslid
gekozen en Kees Goossen als
aspirant bestuurslid. Het bestuur
bestond uit: John van Himbergen,
voorzitter, Truus Lefeber, secretaris,
Terenia de Reus, penningmeester,
Marloes van der Beek, algemeen
bestuurslid (aftredend tijdens ALV
2021), Christian Naethuys,
algemeen besturslid, Lonneke
Bakker, algemeen bestuurslid en
Kees Goossen, aspirant bestuurslid.
Het bestuur heeft 5 x vergaderd,
waarvan 3x digitaal. De voorzitter
heeft ook deelgenomen aan de
digitale vergaderingen van de
regio. De gevolgen van de coronapandemie waren een belangrijk
terugkerend onderwerp op de
agenda. Verder hebben we als
bestuur aandacht besteed aan hoe
we nieuwe (actieve) leden in de
toekomst willen verwelkomen. Ook

hebben we ons aangemeld bij de Upas, zodat mensen met een U-pas
korting kunnen krijgen op de
deelnamekosten van de
natuurcursus, cursussen van
werkgroep Stadsnatuur en de
moestuincursus. Voor 2020 is uit
het ‘De Winterfonds’ (een legaat)
geld toegekend aan de wandelapp
en aan de digitalisering van het
archief van de Commelinhof.
Harm Dotinga is gestopt met zijn
werkzaamheden voor de
werkgroep excursies. Het bestuur
dankt hem voor zijn jarenlange
inzet.

Vandepenningmeester
2020 was een jaar waarin we de
ING bank hebben opgezegd en een
nieuwe rekening hebben geopend
bij de Triodosbank. Dit was nog wel
even een kunstje ivm de benodigde handtekeningen van de
bestuursleden tijdens de Corona
Lock down! De overstap regeling is
soepel verlopen.
Cursussen die wel gepland stonden
zijn gedeeltelijk of helemaal niet
doorgegaan. Dat betekende
restitutie van het complete of een
deel van het cursusgeld m.u.v de
natuurgidsencursus. Met de enkele

excursies die wel doorgegaan zĳn is
er een aardig bedrag binnengekomen
via de collectebus.
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Verlies en winstrekening 2020

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2018

2019

2019

2020

2020

Omschrijving

debet credit

debet credit

debet credit

debet credit

debet credit

Cursuskosten
Spreker docenten
Zaalhuur
Reclamekosten
Onkosten vrijwilligers
Consumpties
Kosten activiteiten
Verenigingsactiviteiten
Administratiekosten
Bres
Bankkosten
Overige bestuurskosten
Mutatie voorraad
Ontvangen contributies
Ontvangen subsidies
Ontvangen donaties
Opbrengst winkeltje
Collectebus activiteiten
Aangevraagde excursies
Cursusgelden
Rente opbrengst banken

939,34
60,48
592,60
235,95
69,81

750,00
200,00
600,00
200,00
150,00

451,35
163,82
496,58
1724,83
32,78
617,65
71,18
2744,00

450,00
200,00
450,00
1800,00
50,00
200,00
100,00
2094,00

358,48

2235,70
221,75

1006,15
139,15
67,55

500,00
100,00
1000,00
150,00
50,00

1032,62
334,18
301,67
1024,84
168,30
167,14
1000,00
3496,80

500,00
450,00
300,00
1200,00
150,00
150,00
1000,00
2200,00

242,11
280,25
236,57
1024,83
183,98
10,40
1000,00
3036,00

65,35
27,00

567,50
56,23
769,44

440,00
50,00
900,00
100,00
2200,00
35,00

2368,50
38,17
669,00

277,50
449,00
965,40
150,00
2457,00
10,61

440,00
148,50
72,50
847,70
573,50
1180,00
5,07

100,00
45,00
700,00
200,00
2300,00
5,00

Winst

1087,47

2206,23

829,33

Totaal

6330,27 6330,27 5550,00 5550,00 7806,31 7806,31 5819,00 5819,00 6543,84 6543,84

BALANS

omschrijving
Kapitaal
Reservering Commelinhof
Reservering NGO
Reservering F. de Winterfonds
ASN-spaarrekening
ING betaalrekening
ING spaarrekening
TRIOdosbank betaalrekening
TRIO rentemeerrekening
Debiteuren
Crediteuren
Vooruitbetaalde posten
Voorraad goederen
Resultaat
Totaal

debet

2020

2019

2018
credit

debet

credit

credit
6762,45
1178,79
7390,59
13914,10

5475,04
1443,52
918,82
15156,61

4887,57
1703,96
418,82
15651,66

22368,29

22363,22
3410,53
4433,93

19352,65
2200,98
133,89

debet

2357,58
7123,93
99,00
1836,50
99,00

602,20
24,00

23749,48

829,33

7649,45

1087,47
23749,48

61,96

1061,96

2061,96

31269,64

31269,64

32010,76

32010,76
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F. de Winterfonds

Jaar

Stand

Onderwerp

Toegewezen

Restant donatie 2014

20.000,00

Vleermuiskasten
Vechtensteindag
uitbreiding Commelinhof

255,21
158,83
500,00

Restant donatie 2015

19.085,96

Uitbreiding Commelinhof
Advertentiereeks
Workshop voor gidsen

500,00
250,00
250,00

Restant donatie 2016

18.085,96

Natuurgidsencursus
uitbreiding Commelinhof

500,00
500,00

Restant donatie 2017

17.000,00

Batdetector
Nascholing gidsen
J.P. Thijssedag

300,00
500,00
200,00

Restant donatie 2018

15.700,00

Nascholing gidsen werkgroep Utrecht
uitbreiding Commelinhof
Kinderactiviteit werkgroep Utrecht

333,00
333,00
333,00

Restant donatie 2019

15.651,00

Sneeuwklokjesboom Commelinhof
Loepjes bij excursies PaddenstoelenWG

205,62
288,43

Restant donatie 2020

15.156,95

IVN wandelapp
archief Commelinhof
bomen kinderboerderij Otterspoor

250,00
450,00
542,51

Restant donatie 2021

13.914,10

Jaarverslag
vertrouwenspersoon
In 2020 zijn er 2 bijeenkomsten
geweest met de vertrouwenspersonen in onze regio.
De eerste op 25 januari 2020 in
Bosch en Duin.
We hebben omgangsregels
opgesteld en casussen geoefend.
De tweede op 17 oktober 2020 in
het Groene Huis in Amersfoort.
We hebben gesprekstechnieken
geoefend.
Tot nu toe zijn er geen data voor
bijeenkomsten in 2021 door de
corona.

Jaarverslag 2020
vleermuiswerkgroep
Het jaar 2020 was het jaar van de
covid-19 pandemie en zeker in het
begin kregen de vleermuizen
daarvan de schuld. Dit gaf
aanvankelijk ook de vleermuizen in
Nederland een kwalijke reputatie.
Gelukkig kwam er op den duur
meer nieuws over. Waarschijnlijk
waren toch meerdere zoogdieren
bij de overdracht van de
besmetting van dier naar mens
betrokken en dragen de
vleermuizen in Nederland dit virus
niet bij zich. Daarnaast gaan wij in
Nederland anders met deze dieren
om waardoor een overdracht zeer
onwaarschijnlijk is.
Bij de excursies die wij traditioneel
eind augustus houden was er van

terughoudendheid niets meer te
merken en hadden we heel veel
aanmeldingen. We moesten erg
veel mensen berichten dat we
helaas geen plaats meer hadden.
We hadden het maximale aantal,
vanwege de covidmaatregelen iets
naar beneden moeten bijstellen.
Per batdetector mochten twee
mensen of één gezin meegaan.
Gelukkig hebben we met elkaar
aardig wat batdetectoren en
konden er toch beide keren
ongeveer 18 tot 20 mensen mee.
Op golfbaan De Haar hielden we
voor het eerst een excursie. Onze
stagiaire Ine van de Gevel heeft
daar een leuk verslag van gemaakt
voor de Bres.
Vanuit de natuurgidsenopleiding
waren er 2 mensen die bij onze
werkgroep stage wilde lopen. Daar
waren we heel blij mee. Helaas
merkte één van de twee al snel dat
gezin, werk en het volgen van de
natuurgidsenopleiding te veel
werd en ook de andere stagiair is
inmiddels met de opleiding
gestopt. Helaas heeft dit dus niet
geleid tot een uitbreiding van de
werkgroep.
De andere activiteiten van de
werkgroep waren dit jaar: in
januari en begin februari de
wintertellingen in de verschillende
vleermuiskasten, kelders en in
kasteel De Haar. Een inventarisatie
in kasteel Loenersloot en
verschillende keren in het park

rond dit kasteel. In de zomer
hebben we weer geprobeerd de
kraamkolonie van de tweekleurige
vleermuis te vinden. Het is ons
deze keer helaas niet met
zekerheid gelukt de precieze plaats
te vinden. Wel hebben we
meerdere keren tweekleurigen
waargenomen en veel plezier
beleefd aan de prachtige shows
van een kolonie laatvliegers.
In het park Reigerskamp hebben
we dit jaar 10 nieuwe vleermuiskasten opgehangen. We hopen dat
de daar aanwezige vleermuizen er
gebruik van gaan maken.
Gelukkig heeft in de zomer een
aantal van onze activiteiten
doorgang kunnen vinden, helaas
moeten we dit jaar afzien van de
wintertellingen en weten we nog
niet wanneer we weer ‘s avonds
naar buiten mogen.
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Natuurcursus

Werkgroep Stadsnatuur in 2020

Afgelopen jaar besloten we ons
jaarverslag met de enthousiaste
uitroep: ‘Op naar de 25’!
Helaas is het jubileumjaar vanwege
de bekende omstandigheden
anders verlopen dan gedacht.
De voorjaarscursus was in kannen
en kruiken en zou met 22
deelnemers starten op 17 maart
2020. Het eerste onderwerp was
‘Mossen’. Een onderwerp om naar
uit te kijken! Naarmate de datum
naderde werd het steeds duidelijker dat we alle bijeenkomsten
moesten cancelen.
Met goede moed gingen we aan de
slag voor de najaarscursus, dat zou
toch moeten lukken… Alles was
geregeld en ingericht op de ‘1,5
meter samenleving’. Eén dag voor
de start van de cursus op 13
oktober 2020, werd tijdens de
persconferentie gemeld dat de
maximale groepsgrootte zou
bestaan uit 4 personen. En wéér
moesten we onze deelnemers, dit
keer 18 enthousiaste
natuurliefhebbers, teleurstellen.
Toch durven we ook dit keer ons
jaarverslag te beëindigen met ‘Op
naar de 25’!
Natuurcursusteam (Bernadet
Sijmons, Annelies Speksnijder en
Inez Kollaard)

Een jaar van veel wat niet
doorging, maar ook van veel
wat wel doorging!
Een uitdagend jaar…

Jaarverslag Wandelingen
werkgroep 2020
Een beetje vertraagd kwamen we
toch op gang. Het thema was
water.
21 juni maakten we een wandeling
in het Veenweide gebied bij
Breukelen. Langs de Heycop, de
Bijleveld en de Boterwal met een
drankje bij de Grote Sniep.
Negen augustus gingen we naar de
Marker Wadden met de driemaster Abel Tasman midden in de
hittegolf. We wandelden een
rondje en zagen veel bloeiende
planten. o.a. het goudknopje.
In de herfst deden we een
wandeling langs de Leuvenumse
Beek op de Veluwe.
Na veel regen was de beek mooi
vol water en stonden er veel
paddenstoelen.
We wandelden met gemiddeld 8
personen en hopen volgend jaar
weer een aantal wandelingen te
organiseren. Willemien en Hettie
maken een programma.
Willemien Valewink.

Wat ging wel door: een halve
natuurcursus; 4 publieksexcursies;
komst van 2 stagiaires, een enkele
lunchwandeling, een enkele
“excursie op verzoek”, team-uitjes
en Zoomvergaderingen.
De ruimte tussen de eerste en de
tweede Lock down hebben we
goed weten te vullen: iedereen was
duidelijk weer aan een excursie
toe, zowel wijzelf als ons publiek.
Om drukte te vermijden weken we
uit naar een rustige plek die toch in
de stad ligt:
een begraafplaats ! Een plek die
minder voor de hand ligt, maar
waar de natuur en/of de
parkaanleg bijzonder kan zijn. Dat
is goed bevallen en zal dus in 2021
ook weer plaatsvinden:
begraafplaats Soestbergen in het
voorjaar en begraafplaats St
Barbara in het najaar.
De stagiaires hebben actief
meegedaan met voorlopen en
duo-gidsen; in 2021 gaan zij een
stapje verder.
Wat niet doorging noem ik gewoon
niet….,want dat komt in 2021
alsnog op ons programma!
We slaan ons door de laatste
corona-loodjes heen en focussen
op een hoopvolle natuurbeleving voor iedereen in goede
gezondheid.
Op deze foto staat de boom
zonder publiek; in 2021 maken we
een foto met publiek.
Wie raadt waar hij staat mag mee!
Titia Kan (contactpersoon
werkgroep Stadsnatuur)

Vogelwerkgroep Jaarverslag
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
het 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.
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.
Namens de vogelwerkgroep,
Annelies Speksnijder

Coronaproof: de uitgestelde
Sintmaartenspeurtocht van IVN
en UN
In plaats van 7 november werd het
21 november; op de Stadstuin
Zuilen was het eindelijk een beetje
drukker. Tussen half 2 en 4 uur
startten op tien verschillende
momenten in totaal 23 kinderen.
10 groepjes hadden de
aankondigingen via UN of IVN
gevonden en zich aangemeld op
het mailadres.
Sint Maarten is de beschermheilige
van Utrecht. Nu voor de 3e keer
organiseerde IVN samen met
Utrecht Natuurlijk een speur- en
puzzeltocht voor 4-10 jarige
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kinderen in het weekend dicht bij
de naamdag van de heilige.
De kinderen vonden ook de biggen
en de zandbak heel leuk. En de
medaille van een schijfje berkentak:
”supercool”.
Corrie, de IVN-ers, en de UN-ers
hadden ook een gezellige middag,
en volgend jaar weer. We hebben
het bewezen: ook in coronatijd kan
het veilig en gezond.
Wie meldt zich aan om mee te
helpen volgend jaar?
John, Joke, Sylvia en Ineke

Cursus moestuinieren
Ook in 2020 hebben we weer een
cursus moestuinieren voor
beginners gegeven, een
samenwerking tussen het IVN en
Utrecht Natuurlijk. Er hadden zich
15 deelnemers ingeschreven. Toen
kwam de lockdown… We besloten
de cursus toch online aan te
bieden en hebben de cursisten
gevraagd of ze hier interesse in
hadden. Er bleven 10 deelnemers
over die door wilden gaan. We
hebben de lespakketten inclusief
zaden rondgebracht en via de mail
lesbrieven verzonden. Voor de
eerste zoom-bijeenkomst hebben
we onder andere gevraagd om een
pot aarde uit de moestuin, water
en lepel bij de hand te hebben
zodat we met elkaar de schudtest
en kneedproef konden gaan doen
om te onderzoeken op wat voor
grond iedereen moestuiniert. De
deelnemers deden enthousiast
mee en maakten de handen vies.
Ook werden er in de zoombijeenkomsten de resultaten van
de gezaaide plantjes getoond en
werden ervaringen uitgewisseld.
Tussendoor hebben we via de mail
updates gestuurd uit de eigen
moestuin om aan de hand van
foto’s te laten zien wat er gebeurt
en hoe je bijvoorbeeld moet
aanaarden. Aan het eind van de
cursus hebben we, in kleine
groepjes, een excursie op het
moestuincomplex van de Pioniers
gegeven. Kortom: ook online was
de cursus geslaagd.
Ook dit voorjaar gaan we weer van
start met een online cursus die
inmiddels al volgeboekt is.
Yvonne Mathot Ineke van Werven

Werkgroep Communicatie:
Ondanks dat er i.v.m. COVID-19 nog
geen oprichtingsvergadering van
deze nieuwe werkgroep is geweest
is er wel een aantal activiteiten

uitgevoerd/opgestart:
Vrĳdag 19 juni 2020 is de
Audiotour Ridderhofstad
Gunterstein live gegaan.
Natuurgids Marĳke Zoetelief en
Richard Tukker hebben deze
audiotour in één dag gemaakt in
de IVN route app. Zie voor meer
informatie: www.ivn.nl/afdeling/
vecht-en-plassengebied/
ridderhofstad-gunterstein
Jan van Schooten en Richard
Tukker zĳn gestart met een
audiotour Maximapark Buitenhof.
Deze route is vanaf 23 mei 2021
te vinden in de IVN Route app.
Het ontwikkelteam is ondertussen
aangevuld met Jaap Stavenuiter
en Charlotte Robben (vrĳwilliger
Buitenhof).
Op 2 woensdagavonden in
november is via ZOOM de
Inspiratieworkshop "Haal meer uit
de IVN Route app" gegeven door
Richard Tukker en Sophia van
Dam (communicatie IVN Utrecht).
Deze workshop had een landelĳk
bereik met 45 deelnemers.
N.a.v. de Inspiratieworkshop is
een "Uitgelicht" verschenen over
het maken van Audiotours,
geschreven door Charlotte
Robben van IVN Utrecht.
Richard Tukker

Het verslag plus foto’s van de
Jeugd- en Waterwerkgroep
IVN V&P
Door de coronamaatregels
konden de Slootjesdagen
activiteiten en het Natuuretmaal niet doorgaan. Wat wel
met succes is doorgegaan, zijn
de Natuurmiddag met gezinnen
bij de Thematerweg Haarrijnse
plas en de ringslangen excursie
gecombineerd met de Wildpluk
High Tea in het Fête de la
Nature weekend.
Van beide activiteiten is al
uitgebreid verslag gedaan in
een eerdere Bres.
Het Fête de la Nature activiteit
zal in 2021 op 5 september zijn
bij Voedselbos Oostwaard.
Marijke Zoetelief

Jaarverslag Natuurgidsen
Opleiding (NGO) 2020
Nieuwegein/Ĳsselstein en Vecht
en Plassengebied
Op 14 januari startte de
gidsenopleiding met 30
deelnemers, 10 van de afdeling
Nieuwegein/IJsselstein (N&IJ), 19
van de afdeling Vecht en
Plassengebied (V&P) en 1 uit de
afdeling Amsterdam.
De cursus wordt geleid door
Martin van Genderen (N&IJ), Jan
van Schooten, Ineke van Werven
en Joop Bouwman (V&P). Voor
voorzieningen en randvoorwaarden zijn Titia Kan-Boot en
Lieneke van Vuuren paraat (V&P).
Per januari 2021 zijn er nog 20
cursisten actief. Een deel is gestopt
wegens persoonlijke omstandigheden, een deel i.v.m. corona.
De cursus is gebaseerd op het
landelijk opleidingsboek van het
IVN en door de cursusleiding
aangepast aan het afdelingsspecifieke landschapstype (rivieren plassengebied en
polderlandschap), rekening
houdend met de seizoensinvloeden op flora en fauna. Het
onderdeel ‘gidsvaardigheden’ heeft
een prominent aandeel gekregen
in de cursus.
Elke cursist heeft een mentor, die
ondersteuning biedt bij de
verschillende opdrachten.
Het ontwerp is gebaseerd op 1 x
per twee weken een theorieavond
en een excursie aansluitend op de
lesavond en het behandelde
thema. De totale lengte van de
cursus is geraamd op 1,5 jaar.
Naast de lesavonden en excursies
zijn er meerdere individuele- en
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groepsopdrachten, waarbij
cursisten ruimte krijgen om hun
eigen voorkeuren te volgen en zich
verder te verdiepen.
In maart werd door de coronamaatregelen flink roet in het eten
gegooid en zijn na een
‘afwachtende’ periode de lessen
weer opgestart via zoom.

De Commelinhof
De hof kende een rustig jaar, door
het corona geweld zijn er praktisch
geen bezoekers geweest. Maar
achter de schermen heeft het hofteam veel werk verzet, ondanks dat
NL-doet dag en de Natuur werkdag
niet zijn doorgegaan. Er is gewerkt
aan het verwijderen van de
vergrassing in een aantal perken
en er is verder gewerkt aan het
plan om aan de hof meer
landschaps elementen toe te
voegen. Pien heeft als mentor de
Natuurgids in opleiding Dimitria
Dimitriiou met de geheimen van
het gras kennis laten maken.

In september waren er
aanvankelijk weer ‘fysieke’
bijeenkomsten in een daarvoor
geschikte ruimte (Emmaus,
Haarzuilens), totdat ook die weer
omgezet moesten worden in
zoom-bijeenkomsten.
De cursisten worden standaard (op
toerbeurt) betrokken bij het
voorbereiden van de theorieavonden voor een zo hoog
mogelijk leerrendement en
betrokkenheid.
Met name het aantal excursies is
hierbij onvoldoende gerealiseerd
en zal moeten worden ingehaald.
Het kennismakingsweekend aan
het begin van de cursus is vanwege
corona verplaatst naar juli 2021.
Er kan nog geen uitspraak worden
gedaan over de afronding van de
cursus, mogelijk wordt er verlengd.
Met name de excursies en het
oefenen met gidsvaardigheden
vragen nog om aandacht.
Gelukkig heeft iedereen er nog
steeds zin in en is positief over de
gedane aanpassingen.
Namens het cursusteam
Joop Bouwman

De Bres
Ons tijdschrift verschijnt viermaal
per jaar dankzij de bijdragen van
John van Himbergeb, Marcel
Blekendaal, Ton Lindemann, Joop
Bouwman, Annelies Speksnijder,
Marloes van der Beek, Titia Kan,
Anne-Marie Beekman, de
werkgroepen, Trus Lefeber, Terenia
de Reus, Marijke Zoetelief, Lolke
Stelwagen, Jack Folkers en Anina
Jonker.Daarnaast dankzij niet
aflatende schrijflust van Jaap
Stavenuiter en de ondersteuning
van Tineke van Schooten. Het is
een klein groepje dat wel
ondersteuning kan gebruiken, heb
je interesse? Stuur een email naar
jcvanschooten@gmail.com

Rĳk: Plantae
(Planten)
Stam:
Embryophyta
(Landplanten)
Klasse:
Spermatopsida
(Zaadplanten)
Clade:
Bedektzadigen
Clade: 'nieuwe'
Tweezaadlobbigen
Clade: Fabiden
Orde: Fabales
Familie:
Leguminosae
(Vlinderbloemen
familie)
Onderfamilie:
Papilionoideae
Geslacht:
Ulex

Bloeiende planten die je
eigenlĳk gezien moet
hebben
De Gaspeldoorn
De 800 meter lange Natuurbrug Zanderij
Crailoo overspant de Naarderweg N524,
de spoorlijn Amsterdam – Amersfoort en
de voormalige Zanderij Crailoo en maakt
zo een rechtstreekse verbinding tussen het
Spanderswoud en de Bussummerheide.
Op de natuurbrug zijn het wandel- en
fietspad door struiken gescheiden van de
wildbaan. De Gaspeldoorn, Ulex europaeus,
behoort tot de familie van de Vlinderbloemigen, de struik stond op 21 januari jl.
in bloei. Uitzonderlijk snel denk je dan
maar volgens de Flora van Nederland van
Eli Heimans, H.W. Heinsius en Jac. P. Thijsse
bloeit de struik in de periode april - Juni,
maar soms al in december of januari. De
Gaspeldoorn is een forse tot 2 meter hoge
altijd groenblijvende doornstruik. De
bladeren zijn drietallig priemvormig met
een scherpe stekelpunt als top net als de
takken (alleen kiemplanten hebben
normale blaadjes). De goudgele bloemen
zijn okselstandig; op de plaats tussen de
stengel en de aanhechting van het ‘blad’.
Bloemen van planten van de Vlinderbloemenfamilie zijn tweeslachtig, De
benaming ‘Vlinderbloem’ slaat op de vorm
van de bloem en niet op de bestuiver. De
kroon van de bloemen bestaat uit 5
blaadjes die ten dele met elkaar vergroeid
zijn. De beide onderste blaadjes van de
opzij gerichte bloem vormen samen de
‘kiel’ waarin meeldraden en de stamper
liggen. Aan weerzijden van de kiel liggen
de ‘zwaarden’. Het vijfde vaak
rechtopstaande blad is de ‘vlag’. Bijna alle
bloemen van de Vlinderbloemenfamilie

worden bestoven door insecten. De
bestuiving van de Gaspeldoorn gebeurt
door middel van het
springveermechanisme. De bloemen
komen onder spanning te staan door
verschil in groeirichting. Bij het bestuiven
door bij of hommel kunnen de stijl en
meeldraden plotseling tevoorschijn
springen. Al het stuifmeel wordt dan in
een keer over het insect gestrooid. De
stempel raakt daarbij het lichaam van de
bij of hommel aan om het al aanwezige
stuifmeel van de pels op te nemen.
De voormalige Zanderij Crailoo was
eeuwenlang in gebruik van de Erfgooiers,
Gooise boeren die van oudsher het
gebruiksrecht van de heidegrond hadden.
Vanaf 1870 werd zand afgegraven, nodig
voor de aanleg van de spoorlijn
Amsterdam - Amersfoort. De verkoop van
zand bleek zo lonend dat men besloot om
door te graven met als gevolg dat er een
hoogteverschil met de omgeving is
ontstaan. Bij het afgraven van het zuidelijk
deel van de zanderij kwamen grovere
zandkorrels, keileemresten en zwerfkeien
vrij, wat wees op een gletsjertong van voor
de voorlaatste ijstijd. In 1970 werd de
zandwinning beëindigd. De Amsterdamse
onderwijzer Eli Heimans probeerde al voor
die tijd het deel van de zanderij met de
zwerfstenen als natuur te behouden.
Als eerbetoon is het 3,5 kilometer lange
zwerfkeien pad, dat in 2003 is aangelegd
naar hem vernoemd. In het noordelijk deel
van de zanderij is een vlonderbrug, een
grondwatermeter en een wand voor
oeverzwaluwen aangelegd. Helaas is de
wand vol gekalkt met graffiti. Het ziet er
niet uit, al is het is de vraag of het de
oeverzwaluwen afschrikt; ze hebben er in
ieder geval niet om gevraagd.
Jaap Stavenuiter

Wieneke Huls
Je kunt het op z’n minst
opmerkelijk noemen dat er drie
generaties - Hettie, Wieneke en
Noeke - betrokken waren bij de
organisatie van De nacht van de
vleermuis die op 28 en 29
augustus jl. werd gehouden.
Vanwege het grote aantal
aanmeldingen was het ondanks de
verruiming van de lockdown nodig
de belangstellenden over twee
avonden te verdelen. De excursie
op de avond van 28/8 startte met
een inleiding en aansluitend een
wandeling over het terrein van
Golfclub de Haar. Een gebied waar
de Rosse vleermuis, de Laatvlieger,
de Dwergvleermuis, de Ruige
dwergvleermuis, de
Watervleermuis en de Bruine
grootoor voorkomen. Op 29/8
volgde een excursie op Nyenrode.
De vliegshow van dwergvleermuizen boven het hertenkamp en
de zwerm dwergen en
watervleermuizen boven de
waterpartij vormden de
hoogtepunten van de avond. De
excursies waren één van de
weinige IVN-activiteiten voor
volwassenen die dit jaar doorgang
vonden. In het herfstnummer van
De Bres heeft Ine van de Gevel
daar uitgebreid verslag van
gedaan.
Tot zijn afscheid in 2018 was Harrie
Pelgrim de drijvende kracht achter
de Vleermuiswerkgroep. Maar, zo
vertelde hij bij zijn afscheid: “We
hebben nu iemand bij de
werkgroep die nog veel meer van
vleermuizen weet dan ik” en dat
was Wieneke Huls. Het interview
met haar vond plaats in de
Commelinhof tussen de bloeiende
sneeuwklokjes en winterakonieten.
Daaraan vooraf maakten we een
rondje langs de vleermuiskasten
en de ‘groentekelder’ in het park.
Van de kasten was er op dat
moment slechts één bezet, door
een Rosse vleermuis.
Wieneke: “Dat we slechts één
vleermuis zagen komt mogelijk
omdat ze aanvoelen dat er een
koude periode aanbreekt en ze
daarom dieper zijn weggekropen
in holtes van oude bomen. In de
groentekelder hebben we de
voorgaande jaren geen vleermuis
meer gezien. De kelder is te droog
en de aanvliegroute wordt te veel
belemmerd door struiken en de
stalen toegangsdeur. In tegenstelling tot een groentekelder werd
een ijskelder in de winter gevuld

met ijs uit de vijver en heeft
daarom een put om het
smeltwater af te voeren. Zo ‘n
kelder is daarom dieper en
vochtiger dan een groentekelder.
In het park hangt een aantal mooie
nieuwe eikenhouten Ralfkasten,
genoemd naar de maker. Nu het
Covid 19 virus rondwaart is het
goed om te weten dat de
vleermuizen die hier voorkomen
geen drager zijn van dat virus”.
“Als 14-jarige ben ik lid geworden
van de NJN, de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie. Een
vereniging waarbij je samen de
natuur in gaat. Tijdens een
zoogdierenkamp liepen we al
spoedig vleermuizen te
inventariseren. Als eindwerkstuk
voor het VWO heb ik een project
gedaan over de verschillen tussen
de soorten die in park de Haar en
in de stad Utrecht voorkomen. Na
een studie in Amsterdam ben ik in
Maarssen gaan wonen. Daar
kwamen de vleermuizen opnieuw
in de kijker. Ik ben ergotherapeut
van beroep en richt me daarbij op
mensen met een ernstige meervoudige beperking”.
Net als we het over de
vleermuizenopvang willen hebben
en de vaardigheden die daarbij
nodig zijn gaat haar telefoon.
Wieneke: “Bij een verbouwing in
Woerden zijn de bouwvakkers op een
vleermuis gestuit. De vleermuis is een
beschermde diersoort en het verblijf
mag niet verstoord worden. Het
gevolg is dat het werk wordt stilgelegd voor nader onderzoek door een
ecoloog en dat de dierenambulance
wordt ingeschakeld om de vleermuis
naar de opvang te brengen. In de
maanden mei/juni gebeurt dit bijna
dagelijks, soms wel drie keer per dag.
Wanneer vleermuizen In de
winterperiode gevonden worden
vangen wij ze op en geven ze te eten,
daar zit je dan de hele winter aan
vast”. Een half uur later wordt ze
opnieuw gebeld, nu over de
opvang, waarbij ze haar dochter
vraagt voor de eerste opvang te
zorgen. Wieneke: “Noeke weet net als
ik hoe je vleermuizen moet verzorgen
en is ingeënt tegen Rabiës. Hiermee
komt het aantal dat we opvangen op
zes, maar we hebben er ook wel eens
twaalf gehad. Er wordt overigens
onderzoek gedaan naar Rabiës
omdat het idee bestaat dat het virus
voor de mens niet dodelijk is”.
Wieneke: “Naast gids van het IVN
ben ik lid van ZOUT,
ZOogdierwerkgroep UTrecht, een

overlegclub die zorgt dat alle
activiteiten die met zoogdieren te
maken hebben in één agenda
komen te staan, zodat zoogdierliefhebbers elkaar bij activiteiten
weten te vinden. Ook doen we
mee met de bat030 activiteiten die
worden gecoördineerd door
Utrecht Natuurlijk. Zij proberen
vrijwilligers bij elkaar te brengen
die o.a. onderzoek doen naar
kraamkolonies van vleermuizen.
Zelf ben ik in de zomer wel drie
dagen per week op zoek naar een
groep tweekleurige vleermuizen.
De kolonie bestaat uit slechts 15
dieren en heeft lange tijd in
hetzelfde huis in Maarssenbroek
gezeten. Het was de enige bekende
groep in Nederland (nu zijn dat er
drie). Bij het vernieuwen van de
dakbedekking van het huis is de
groep gaan zwerven. Het valt niet
mee om zo’n kleine groep van
kleine vleermuizen die ook nog
hoog vliegen te traceren”.
“Voor een ideaal landschap voor
vleermuizen ben je in de Vechtstreek aan het juiste adres. Het is
een kleinschalig afwisselend
gebied met groene ruimte, water,
landhuizen met parken, zoals
Doornburg, Nyenrode, Loenersloot
en de Haar. Parken waar het
onderhoud is afgestemd op
vleermuizen werken als een
magneet. Vleermuizen geven de
voorkeur aan oude bomen met
gaten. Ik merk dat het inclusief
bouwen in opkomst is: een
bouwwijze waarbij rekening wordt
gehouden met nestgelegenheid
voor gierzwaluwen en vleermuizen. Verder is het goed om te
zien hoe Natuurmonumenten bij
Haarzuilens bezig is om daar in
overleg met de betrokkenen
natuur te ontwikkelen’.
Jaap Stavenuiter

P.S.:
Vleermuizen gaan ongeveer vijf
maanden in winterslaap. In de
forten rondom Utrecht voeren we
dan tellingen uit, maar we tellen
ook vleermuizen in bomen rondom
het kasteel Haarzuilens. We
plaatsen en zorgen voor
vleermuizenkasten in Vechtenstein
en doen mee aan de nationale
vleermuizendag in oktober.

Het motto van de
vleermuiswerkgroep is:
we weten veel, maar nooit genoeg en
vinden het een feest om iemand die
geïnteresseerd is, mee te nemen in de
wereld van de vleermuizen.
Heb je interesse in vleermuizen of
wil je een keer meedoen met één
van onze activiteiten neem dan
contact op via:
(vleermuisonderzoek@invecht
plassen. org)

Grutto in het nieuws
Jaarlijks komt de grutto tussen
februari en maart vanuit het
zuiden in ons land aan om te
broeden in onze weidegebieden.
Ongeveer 85% van de
wereldpopulatie grutto’s broedt
in Nederland, waarvan tweederde in Friesland. Helaas gaat
het al jaren niet goed met de
grutto. Diverse instanties en
wetenschappers doen
onderzoek naar de grutto - in
zowel de broed- en
overwinteringsgebieden, als
gedurende de trek - met als doel
om beter inzicht te krijgen in
gedrag en ecologie van onze
nationale vogel, om met deze
kennis plannen te maken ter
voorkoming van zijn teloorgang.
In onderstaand artikel een
overzicht van wat er de laatste
maanden in het nieuws
verschenen is over het wel en
(vooral ook) het wee van de
grutto.
Aanvalsplan Grutto
De grutto staat op de Rode Lijst
van Nederlandse broedvogels. Het
aantal broedparen is in Nederland
sinds 1990 gedaald van 100.000
naar 35.000. In het voorjaar van
2018 zijn er maar 6.500 jonge
grutto’s geboren, terwijl dubbele
aantallen nodig zijn om de
populatie grutto’s in Nederland in
stand te houden. Op initiatief van
Pieter Winsemius (oud-minister
van VROM) en Ferd Crone (lid
Eerste Kamer), It Fryske Gea, de
Friese Milieu Federatie en
Vogelbescherming Nederland, is
het Aanvalsplan Grutto opgesteld
dat de grutto moet helpen er weer
bovenop te komen.
Het plan omvat vier maatregelen:
1) het vergroten van de kerngebieden, dit zijn de weidegebieden
rond natuurgebieden waar de
grutto’s bij voorkeur broeden;
2) het verhogen van het waterpeil
in het vroege voorjaar tot
maximaal 10-20 cm onder het
maaiveld om het voedselaanbod
(zoals wormen) te verhogen;
3) aanpassing van het agrarisch
beheer, zoals het verminderen van
het aantal koeien/hectare van 2,5
naar 1 dier, het maaien pas vanaf
half juni, en het verbieden van
injectie van drijfmest in de bodem; en
4) het nemen van maatregelen
tegen predatoren (buizerds,
ooienvaars, hermelijnen, katten)
door afzetting met een stroom-

omheining en verwijdering van
uitkijkposten voor roofvogels.
Het plan is op 18 november 2020
aangeboden aan minister van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) Carola
Schouten. Op 11 februari 2021
heeft een grote meerderheid in de
Tweede Kamer een motie
gesteund waarin minister
Schouten wordt gevraagd binnen
zes weken (d.w.z. voor 25 maart
2020) aan te geven hoe zij het
Aanvalsplan Grutto denkt te
realiseren. Het volledige
Aanvalsplan Grutto is via deze link
te downloaden: https://
www.fmf.frl/wp-content/uploads/
sites/13/2020/11/AANVALSPLANgrutto.pdf

broedsucces liggen in het weer en
in de grote aantallen roofdieren in
2020. Zo zorgden de zachte winter
en het groeizame voorjaarsweer
ervoor dat boeren dit voorjaar erg
vroeg het gras maaiden. Door de
droogte kwam vervolgens de
hergroei vaak traag op gang,
waardoor er weinig dekking was
voor de kuikens. Ook zijn er door
de droogte weinig grutto’s vroeg in
het jaar begonnen met hun nesten,
terwijl juist vroege nesten veel
vliegvlugge kuikens opleveren.
In 2019 was er in delen van NNederland, vooral in Friesland, een
veldmuizenpiek. Hierdoor kregen
roofdieren zoals marterachtigen,
vossen en sommige roofvogels
veel jongen. In 2020 was de
muizenpiek voorbij, en schakelden
de flink gegroeide populaties van
de roofdieren over op andere
prooien, zoals eieren en kuikens
van weidevogels.
De bedroevende uitkomsten van
de tellingen van jonge grutto’s in
2020 onderstrepen de enorme
urgentie om de daad bij het woord
te voegen: 2021 moet het jaar van
actie voor de grutto zijn! Zie de
volledige tekst van deze publicatie
op 14 december 2020 via deze link:
https://www.naturetoday.com/intl/
nl/nature-reports/message/

?msg=27059

2020 desastreus broedseizoen
Sinds 2012 houden weidevogeltellers en -onderzoekers van
Sovon, Rijksuniversiteit Groningen
en vele vogelwerkgroepen en
agrarische natuurverenigingen bij
hoeveel jonge grutto’s vliegvlug
worden, d.w.z. het kuikenstadium
voorbij zijn. 2020 bleek van de
negen jaren sinds 2012 het
slechtste broedseizoen te zijn. Van
de ca. 10.150 grotere kuikens
groeiden er slechts ongeveer 4.950
op tot de vliegvlugge fase. Om de
sterfte van oude vogels te
compenseren, zouden dat er
echter ca. 12.500 moeten zijn. Met
dergelijke lage reproductiecijfers
koerst de grutto regelrecht af op
uitsterven als Nederlandse
broedvogel.
De oorzaken van het slechte

Leerschool voor trekroute
Op 18 december 2020
promoveerden Jelle Loonstra en
Mo Verhoeven aan de
Rijksuniversiteit Groningen op hun
gezamenlijke proefschrift “On the
Behaviour and Ecology of the
Black-tailed Godwit”. Hun
promotor, Theunis Piersma,
hoogleraar trekvogelecologie aan
dezelfde universiteit, is een
nationaal en internationaal bekend
vogel-enthousiast die in oktober
2020 nog de Godman-Salvinmedaille ontving van de British
Ornithologist’s Union (zie interview
in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/
2020/12/18/trekvogels-volgenheel-netjes-de-flyways-a4024433 )
Het proefschrift geeft een schat
aan informatie over het
broedgedrag van West-Europese
grutto’s, en over hun broed- en
overwinteringsgebieden. Een van
de meest opvallende bevindingen
betreft het trekgedrag van grutto’s.
Tot nu toe gingen onderzoekers
ervanuit dat de route die grutto's
volgen in hun genen zit. Echter, de
resultaten van het onderzoek van
Loonstra en Verhoeven tonen aan

dat dit toch anders zit.
Om erachter te komen hoe jonge
grutto's bepalen waar ze langs
moeten vliegen op weg naar
Z-Europa of Afrika, lieten ze een
aantal Friese vogels in
gevangenschap uit het ei komen
en opgroeien. Het ene deel werd
aan het begin van het trekseizoen
uitgezet in het gebied waar de
eieren waren gelegd, een ander
deel ging naar Polen. Ook daar
broeden grutto's. De gruttokuikens
kregen minuscule zendertjes op
hun donsveren geplakt en met
behulp van een antenne gepeild en
gevolgd. Volwassen grutto's kregen
wat grotere zenders mee, die via
satellieten te volgen waren.
De kuikens die naar Poland waren
gebracht bleken dezelfde route te
volgen als de Poolse vogels, terwijl
de kuikens die vanuit Nederland
vertrokken dezelfde route namen
als andere Nederlandse vogels.
Jonge grutto’s gaan dus blijkbaar
naar school, en ‘leren waarschijnlijk
van hun soortgenoten maar
misschien ook wel van de rest van
de omgeving', verduidelijkt
onderzoeker Jelle Loonstra. Het
belang van dit onderzoek wordt
toegelicht door zijn collega Mo
Verhoeven: 'Als je deze en andere
weidevogels beter wilt
beschermen, zal je dat soort
informatie rond de demografie en
dus ook rond het trekgedrag van
de vogels moeten begrijpen. Ons
onderzoek leert bovendien dat je
bij het bestuderen van een soort
echt bij dag nul van het leven moet
beginnen. Alleen dan kun je ook de
verschillen later in het leven
begrijpen'. Het volledige
proefschrift is te lezen via deze link
https://research.rug.nl/en/
publications/on-the-behaviourand-ecology-of-the-black-tailedgodwit

Genetische
verandering bĳ
lieveheersbeestjes in
een opwarmend
klimaat
Het schijnt dat het tweestippelige
lieveheersbeestje sterk reageert op
klimaatveranderingen, waarbij
kleurverschillen optreden)*. We
kennen van deze
lieveheersbeestjes een tweetal
varianten: Rode schilden met twee
zwarte stippen en zwarte schilden
met twee rode stippen. Tot ver in
de vorige eeuw domineerden de
exemplaren met rode schilden
vooral in de Nederlandse
kustregio's en de zwarte varianten
meer in de oostelijke regio's. Dit
schijnt te maken te hebben gehad
met onder meer de
temperatuurverschillen en
stralingsintensiteiten aan de kust
en de binnenlanden. Wanneer
deze klimaatverschillen optreden
in het groeiseizoen, dus in het
voorjaar en de vroege zomer heeft
dat invloed op de ontwikkeling van
het ontwaken van de levende
have. Warmte is vaak een
stimulans voor het ontluikende
leven in het voorjaar. Zo wordt van
de lieveheersbeestjes varianten
met zwarte schilden verwacht dat
deze een thermisch voordeel
hebben ten opzichte van die met
rode schilden als:
1: De omgevingstemperaturen laag
zijn;
2: Er weinig wind staat;
3: Bij wisselende en variabele
hoeveelheid zonneschijn;
4: Als de stralingsintensiteit hoog
is. Echter is door de tegenwoordige
klimaatverandering het weer in de
binnenlanden in het voorjaar meer

op die in kustregio's gaan lijken
met hogere temperaturen en
minder bewolking.
Het voordeel op het hebben van
een zwart schild valt daarmee weg
en er treedt een genetische
verandering op waarbij er een
mutatie plaatsvindt naar meer
‘roodschildige’ varianten.
De zwartgekleurde varianten zijn
dus in staat om sneller instralende
warmte te absorberen dan de rode
varianten. Ter vergelijking: een wit
oppervlak reflecteert juist de
inkomende straling en bevordert
ook de uitstraling. Daarom waren
vroeger kolenkachels ook zwart
voor een optimale doorgifte van
de warmte en wordt het in de
winter boven een sneeuwlaag
aanmerkelijk kouder dan daar
waar geen sneeuw ligt.
)* Het hier beschreven verschijnsel
werd al in de vorige eeuw
opgemerkt, maar kan helaas niet
verder onderzocht worden. De
introductie van het Aziatische
lieveheersbeestjes aan het begin
van de 21e eeuw heeft
ondertussen een groot deel van de
inheemse populatie verdrongen.
Literatuur:
Brakefield, P.M. and P.W. de Jong
(2011); A steep cline in ladybird
melanism has decayed over 25
years - a genetic response to
climate change; Heredity 107, 574578
Zoekkaart
lieveheersbeestjes: https://
www.eis-nederland.nl/Admin/
DMX?Command=Core_Download&
EntryId=591

Annelies Speksnijder

Wandelprogramma
2021

5 sept. 2021 Bellopad

We weten niet of deze
wandelingen allemaal door
kunnen gaan, maar we zullen twee
weken van tevoren laten horen of
de wandeling door kan gaan en
waar we verzamelen en hoe laat.

12 dec. 2021 Rondje Lage
Vuursche.

11 april 2021 Stukje Zuiderzeepad
van IJburg tot Muiden.
13 juni 2021 Rondwandeling in de
Moerputten bij ‘s Hertogenbosch

24 okt. 2021 Struinen door de
duinen ten zuiden van Katwijk.

Dit is het voorlopige programma
van de Wandelingen Werkgroep
gemaakt door Willemien Valewink
en Hettie Luijten.
Nieuwe leden zijn welkom en
kunnen zich aanmelden bij
w.valewink@hetnet.nl

Hoe langzamer je
loopt...
Als onderdeel van mijn
natuurgidsenopleiding volg ik
gedurende vier seizoenen een gebied
naar keuze. Welk gebied dit is, is aan
de cursist zelf. De een kiest voor een
groenstrook, de ander voor een
stadspark of veldje in de buurt. Bij de
start van de opleiding werd
geadviseerd vooral geen al te groot
gebied te nemen, omdat dit teveel
zou zijn om bij te houden. Hoewel
het advies terecht was, kon ik me
toch niet inhouden. Op zoek naar
een geschikt stukje natuur nam mijn
mentor me mee naar het Bert
Bospad in Westbroek. Ik was meteen
verkocht door de veelzijdigheid van
het gebied, dat bestaat uit petgaten,
legakkers, trilvenen, en broekbos.
Een veel te groot gebied dus, maar ik
heb er geen spijt van. Het past bij de
manier waarop ik de natuur wil
beleven en erover wil leren: bewuster
kijken, en een groter algemeen
begrip van hoe deze functioneert.
In eerste instantie keek ik vooral naar
het landschap; hoe het was ontstaan
en ontgonnen. Ik kreeg een indruk
van wat er zoal groeide en bloeide,
en legde alles vast met mijn camera.
Uren lang kon ik er rondstruinen, en
soms maakte ik honderden foto's op
een dag. Naarmate ik de meest
zichtbare levensvormen wel zo'n
beetje had gefotografeerd, kreeg ik
steeds meer oog voor de details. En
hoe langzamer ik ging lopen, des te
meer ik ging zien. Daardoor besefte
ik dat ik geen grotere telelens wilde,
maar juist een macrolens. Sinds ik die
heb aangeschaft ben ik dan ook
steeds meer piepkleine dingen gaan
fotograferen, zoals insecten en
paddenstoeltjes van slechts een paar
millimeter groot.
Een selectie van mijn foto's zet ik op
m’n website
https://ivn.jochemvandrimmelen.nl.
En op mijn laptop wachten nog vele
foto's op bewerking. Laat staan het
groot aantal blogs dat nog in 'draft'
staat. De afbeeldingen die hier nu in
de Bres staan, komen uit een langere
presentatie over de Zwarte els (Alnus
glutinosa). Het zijn voorbeelden van
relaties binnen en tussen soorten;
het thema van een lesavond waarvan
ik onlangs een deel mocht verzorgen.
De natuurgidsenopleiding vindt
momenteel noodgedwongen via
Zoom plaats, maar dat weerhoudt
mij er niet van om al fotograferend te
genieten van mijn
vierseizoenengebied.

Stikstofknolletjes (Frankia alni) leven in symbiose op de wortels van Zwarte els
Nestje van een Berkensigarenmaker (Byctiscus betulae) en gallen van de
Elzennerfhoekmijt (Eriophyes inangulis)

Elzenvlag (Taphrina alni) en een
Strontvlieg (Scathophaga )

Elzenvlag (Taphrina alni) en een Strontvlieg (Scathophaga )
De manlijke katjes bloeien al in februari, en bestuiven de dan nog rode vruchtjes met gele stuifmeelkorreltjes.

Moestuin de Haar
Moestuin de Haar is een
zelfoogsttuin van 1,5 hectare
gelegen op de oude
productiegronden van Kasteel de
Haar. De tuin is gelegen in
Haarzuilens aan de Eikstraat naast
de Emmaus.
Ontstaansgeschiedenis
Zo’n honderd jaar lang is op deze
plek groenten, fruit, kruiden en
bloemen gekweekt voor de
bewoners en gasten van Kasteel de
Haar. Aan het einde van de 20ste
eeuw werd de moestuin opgeheven
en werd het stuk grond gebruikt als
paardenweide.
Dolf van Baarlen evenals Henk Klein
Gunnewiek vrijwilliger bij
Natuurmonumenten Haarzuilens,
had al in 2017 een idee voor een
duurzaam groen project, genaamd
Heerenboeren. Dat project is niet
van de grond gekomen. De
toenmalige beheerder van
Natuurmonumenten, Tim Kreetz,
heeft in 2018 Dolf benaderd met de
vraag of hij eens wilde kijken naar
het perceel tussen de Wethouder
de Greeflaan en de Eikstraat, dat
toen in gebruik was als
paardenweide.
Natuurmonumenten, de gemeente
Utrecht en Stichting Kasteel de Haar
wilden daar de historische
moestuin uit de tijd van de baron
weer in ere herstellen.
Het was de bedoeling om daar een
bewonersinitiatief van te maken
voor inwoners van Haarzuilens,
Vleuten en Leidsche Rijn. Ook wilde
men onderzoeken of bepaalde
historische elementen weer terug
konden komen (o.a. hergebruik van
door de gemeente aan
Natuurmonumenten geschonken
en op de tuin aanwezige staketsels
van oude kassen uit het voormalige
tuinbouwgebied Vleuten/De
Meern). Een andere wens was
zorgen voor educatie.
Dolf en Henk hebben samen met
André van Dijk besloten om de
uitdaging aan te gaan en zo is eind
2019 de Stichting Moestuin de Haar
opgericht, waarbij zij drieën het
bestuur vormden met Henk als
voorzitter.
Start en 1e moestuinjaar
In 2019 is men gestart met de
voorbereidingen en in 2020 is men
begonnen met de teelt van
groenten, kruiden, fruit en
bloemen. De opbrengst is nu niet
meer alleen voor de bewoners en

gasten van het kasteel, maar nu kan
iedereen ervan genieten; mensen
kunnen een oogstaandeel kopen,
waarbij zij van april t/m november
iedere week zelf zo’n vijftal
groenten en kruiden kunnen
oogsten. Er worden volgens de
principes van de biologische
landbouw zo’n 55 verschillende
groenten en 15 soorten kruiden en
fruit geteeld. Ook is er een
‘marktkraampje’, waar de te veel
geteelde groente wordt verkocht,
ook aan niet oogstaandeelhouders.
Het bewerken van de moestuin
wordt door vrijwilligers en stagiaires
gedaan onder leiding van tuinders
Simone Visser en Cecile van der
Speld. Ook wil men de tuin een
recreatieve/educatieve functie
geven. Zo wordt de tuin een plek
waar veel mensen samenkomen
om te werken, te leren en te
genieten van het buitenzijn in een
prachtige omgeving.
Het afgelopen jaar heeft Moestuin
de Haar een geweldig eerste
seizoen gehad met 75
oogstaandeelhouders. Dat is gelukt
door de inzet en samenwerking
met vrijwilligers, stagiaires, de
tuinders Simone en Cecile en het
bestuur van Stichting Moestuin de
Haar. In november dit jaar is ook de
bouw van een houten huisje
gerealiseerd. Dit zal gebruikt
worden om bezoekers te
ontvangen en voor de tuinders en
vrijwilligers is het een warme plek
om even uit te rusten van het
tuinieren.

Inzet bestuur en vrijwilligers
Opvallend vond ik de inzet van
Henk Klein Gunnewiek, die behalve
dat hij bestuursvoorzitter is, ook als
vrijwilliger heel veel werk verzet. Ik
zag hem tegels leggen, grond
afgraven en allerlei zware klussen
doen. Op mijn vraag waar zijn
enthousiasme vandaan kwam,
kreeg ik als antwoord: “Mijn
enthousiasme komt voort uit twee
zaken. Ten eerste vind ik dat als je
ergens voor gaat, in dit geval als
bestuurder, je dat ook goed en met
inzet moet doen passend binnen je
mogelijkheden qua kennis, kunde
en tijd. Mijn drijfveer zit in het feit
dat ik graag mijn bijdrage lever aan
iets wat ertoe doet en ik zou het
heel mooi vinden als er straks op de
plek van de oude grote winterkas
van de baron weer een bouwwerk
terugkeert met de grandeur die het
destijds had. Maar dan ook met de
faciliteiten die een moderne vorm
van tuinder zijn vraagt in
combinatie met extra activiteiten
die gerelateerd zijn aan de
moestuin. De tweede reden is dat ik
mede door de corona dit jaar over
veel tijd beschikte en ik het heerlijk
vind om buiten aan de slag te zijn.
Wat ik wel even kwijt wil is dat ik
niet de enige bestuurder ben die
veel werk verzet heeft. De
medebestuurders hebben ook heel
veel werk verzet, maar soms wat
onzichtbaarder. Dit vanwege werk
en corona”.
Tuinders
Op mijn vraag aan tuinder Simone
Visser, hoe het eerste jaar als

tuinder van moestuin de Haar was
en hoe het was om te maken te
hebben gehad met het coronavirus,
gaf zij het volgende antwoord:
“Samen met stagiaires,
medetuinder Cecile, vrijwilligers,
deelnemers en Stichting Moestuin
de Haar hebben wij een bijzondere
plek gecreëerd die mensen de
mogelijkheid geeft zich te
verbinden met hun voedsel. Voor
veel mensen is de tuin tijdens
corona een uitlaatklep geweest, een
moment in de week om een frisse
neus te halen, met je handen bezig
te zijn en bij te dragen aan iets
positiefs. Dit neer te kunnen zetten
geeft mij veel voldoening, positieve
energie en zin in het tweede
seizoen. Corona vormde een
uitdaging, maar het heeft er ook
voor gezorgd dat steeds meer
mensen zich bewust werden van
het belang van korte ketens, lokale
voedselproductie en
voedselsoevereiniteit. De
naamsbekendheid en populariteit
van de tuin is snel gegroeid wat
geresulteerd heeft in het
uitverkopen van alle oogstaandelen
(in jaar 1 en ook al bijna voor jaar
2).”
Simone woont sinds kort in
Maarssen, maar woonde voorheen
in Haarlem. Op mijn vraag hoe het
nu is om dichter bij haar werk te
wonen, was haar antwoord:

“Door lekker dicht bij de tuin te
wonen, kan ik de dag met meer rust
starten in plaats van de dag te
beginnen op de snelweg. Ook is het
hierdoor mogelijk om even snel
heen en weer te gaan, wat zorgt
voor meer verbinding met de tuin.
Bijvoorbeeld even kijken hoe alles
erbij staat na een storm”.
Toekomst
In het eerste jaar is veel aandacht
en energie besteed aan het
neerzetten van de benodigde
infrastructuur. Dat maakt dat
verdere groei naar een dubbel
aantal oogstaandeelhouders
mogelijk is. In het Plan van Aanpak
2021-2023 wordt behalve het
teeltplan voor de komende jaren
ook gekeken naar de
mogelijkheden om de moestuin,
naast een productieve, ook een
recreatieve en educatieve functie te
geven. Het kan een plek worden
waar mensen hun groenten halen
of zien groeien en waar bezoekers
(jong en oud) kunnen zien en
ervaren hoe groenteteelt in zijn
werk gaat. Naast een productieve
plek zal de moestuin ook een
aantrekkelijke plek worden, volgens
het oude motto van historische
moestuinen: ‘Om den Schoonheid
en den Nutte’.
Komend jaar wordt de bloementuin
een ‘zelfpluktuin’, waar mensen zelf
hun boeket bloemen kunnen

samenstellen. Dit kan vanaf medio
juni tot oktober, tijdens de
openingstijden van de tuin,
woensdag en zaterdag.
Sinds afgelopen zomer ben ik
vrijwilliger op de moestuin als
oogstbegeleider. Vooral bij mooi
weer is het heerlijk om op de tuin
bezig te zijn. Als oogstbegeleider
ben je een soort ‘receptionist’, die
vragen van de oogsters kan
beantwoorden. Veel oogsters
vinden het gezellig om even een
praatje te maken en als
oogstbegeleider leer je de mensen
natuurlijk ook kennen. Het is heel
leuk om te zien hoe niet alleen de
volwassenen, maar ook kinderen
die met hun ouders meekomen,
genieten van het bezig zijn op de
tuin.
Wil je vrijwilliger worden bij de
moestuin of wil je de tuin
financieel of in natura steunen,
neem dan contact op met de
tuinders
tuinders@moestuindehaar.nl of de
stichting
stichting@moestuindehaar.nl of ga
naar de website https://
moestuindehaar.nl/vrijwilligers/
Tineke van Schooten

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.

Mĳn tuin
Ik heb het al vaker gezegd: een wandeling
met een groep mensen in mijn eigen
achtertuin zie ik niet zitten. Dat heeft
meerdere redenen. Ten eerste is er de
grootte van mijn achtertuin. Of beter
gezegd: de kleinte: met twintig stappen ben
je rond. Als ik iets vertel over de haagbeuk
aan de mensen het dichtst bij mij dan staan
de anderen al onder de druif waar ik later
pas over wil vertellen. En als iedereen dan
drie stappen opzij heeft gezet kan ik een
verhaal doen over Paulus de boskabouter
maar de helft van mijn publiek wordt dan
afgeleid door de heerlijke geur van de
peterselie in ons kruidentuintje. Daarnaast
blijft mijn polsstok haken in de beuk of in
de druif en ik moet er niet aan denken dat
iemand zijn hond meeneemt. “Ik heb niets
tegen hondenstront zolang de hond er nog
omheen zit” zei een cabaretier ooit. Daar
ben ik het mee eens.
Eigenlijk wil ik helemaal geen vreemd volk
in mijn tuin. Dus ik nodig ze elders uit, in de
tuin van een ander.
Zo was ik laatst op visite op een landgoed in
de Vechtstreek. De eigenaren hebben een
mooi huis en een mooi park wat deels is
opengesteld voor publiek. Ooit was het
minder mooi, toen was het allemaal mais.
Daar kan je natuurlijk ook een landhuis
tussen zetten. En dan een doolhof maaien
waardoor je ‘s avonds je voordeur moet
vinden. Goed als geheugentraining en ook
goed tegen inbrekers. Maar vanuit

natuurlijk oogpunt is maïs waardeloos.
Dus de maïs is geoogst en er is een
mooie tuin aangelegd: er is gras gezaaid,
er zijn vijvers aangelegd en bomen
geplant. En achter op het terrein is
‘nieuwe natuur’ gemaakt. Wat
ondertussen een jaar of tien oud is en
dus haar eerste vruchten begint af te
werpen. Het landgoed grenst aan een
nog groter natuurgebied dus één plus
één is drie. Of in natuurlijke termen: een
eend plus een eend is tien pulletjes.
En dat willen de eigenaren graag aan
meer mensen laten zien. Maar het gebied
gewoon ‘open’ zetten leidt waarschijnlijk
tot verstoring. Met name door mensen
die het heel fijn vinden dat het hondenuitlaat gebied (wat het niet is!) een stuk
groter is geworden (wat dus niet zo is!).
Dus vroegen ze aan mij of ik een paar
wandelingen wil begeleiden door hun
tuin. Leuk! Een nieuw gebied waar je
eigenlijk niet in kan komen maar nu wel.
Met genoeg te vertellen over bossages,
groepsschuilplaatsen, grasland en
moderne architectuur. Dus ik ga er
binnenkort een paar wandelingen doen
in het kader van Ode aan het landschap.
Bij succes moet dat vaker plaats gaan
vinden. Als er onder de gidsen bij het IVN
mensen zijn die, om dezelfde redenen als
ik, ook op zoek zijn naar een grotere tuin:
laat maar horen, dan breng ik jullie in
contact.
Polderwachter

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 21 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
Werkgroep Stadsnatuur
Contactpersoon: Titia Kan-Boot
Email: titiakan@planet.nl
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Vacant

Het bestuur
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
Bestuursleden: Marloes van der
Beek, Christian Naethuys, Lonneke
Bakker, Kees Goossen

Vertrouwenspersoon
Alle leden van IVN Vecht en Plassengebied die binnen de
vereniging te maken krijgen met
ongewenst gedrag of seksuele
intimidatie kunnen mij contacten
voor advies en hulp.
Agnes Janmaat
Telefoon: 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: Richard Tukker
Email: richard.tukker@ziggo.nl
Social media: Richard Tukker
Email: richard.tukker@ziggo.nl
Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com

Cursus werkgroepen
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

Van de ledenadministratie
Beste mede IVN-ers,
In de afgelopen periode hebben
wij drie nieuwe leden mogen
verwelkomen.
De nieuwe leden zijn:
Ellen Evertsen
Inez Favier
En Silke Paap
Ik wens jullie namens de andere
leden van harte welkom en ik hoop
dat jullie veel plezier zullen hebben
van het lidmaatschap.
In deze periode hebben twee leden
opgezegd en een is verhuisd naar
een andere afdeling.

Belangrĳk in 2021
Vergaderdata
11 febr
bestuur
25 maart ALV
8 april
bestuur
? ??????
coordinatorenoverleg
? ??????
we kunnen elkaar weer
zien bijeenkomst
10 juni
bestuur
9 sept.
bestuur

Ook belangrĳk in
2021
18 februari, 15 april, 22 juni
De cursus Tiny Forest
plantmethode
14 maart Klimaatalarm
22 maart Wereld Water Dag
23 maart Digitale workshop
social media
27 maart Landelijke compostdag
28 maart Zomertijd
1 april Webinar Tiny Forest
13 april Nationale Buitenlesdag
Nationale Bijentelling
17 - 18 april, door heel Nederland
8-16 mei Nationale vogelweek
11-13 juni IVN Slootjesdagen
18-20 juni Open Tuinendagen
21 september IVN jubileum

Online media afdeling:
www.ivn.nl/vecht-en-plassengebied
www.facebook.com/ivnvechtplassen
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 12
vind je in de
Commelinhof
WILDE NARCIS
( Narcissus
pseudonarcissus ssp.
Pseudonarcissus )
Regionale stinzenplant.
Bloeit vanaf maart en in
april.
In het wild bekend van
Zuid Limburg en schrale
drassige graslanden in
Zuidwest Drenthe en
Zuidoost Friesland.
Zuiver wilde narcissen
zijn van de
Trompetnarcis te
onderscheiden door
combinatie van de
volgende kenmerken.
1 Van de bloem is alleen
de trompet heldergeel,
de bloemslippen zijn
duidelijk lichtgeel.
2 de soort bloeit 2 à 3
weken vroeger dan de
Trompetnarcis.
3 de bladen zijn smaller
n.l. 4 – 12 mm i.p.v. 10 –
15 mm.
4 de bloemen zijn
knikkend of afstaand en
niet schuin
omhoogstaand.
5 de bloemsteel is korter
n.l. 1½ tot 3½ cm.
6 de bloeistengel is
korter dan van de
Trompetnarcis, vaak
maar 15 cm.
In de Vechtstreek wordt
maar zelden een zuiver
Wilde narcis
aangetroffen. In enkele
gevallen zijn wel bijna
zuivere vormen
gevonden b.v. in de
kasteetuin van slot
Zuilen.

Aan de heer/mevrouw:

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

