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

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

De werkgroepen van IVN Vecht & plassengebied
Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Hanneke Boom
Email: hannekeboom64@gmail.com
Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend op
paddenstoelenjacht
Jeugdwerkgroep
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Commelinhof werkgroep
Contactpersoon: Erik Broeke
Email: ecnfbroeke@ziggo.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend open
voor onderhoud. Voor het publiek op
zondagmiddag van 15 februari tot eind
mei open.
Adres: park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Harrie Pelgrim
Email: harriepelgrim@hotmail.com
Wandelingenwerkgroep
Contactpersoon: Reint Dragt
Email: eendracht55@hetnet.nl

Werkgroep excursies
Contactpersoon: Jaap Stavenuiter
Email: jcmstavenuiter@kpnplanet.nl
Aanvraag excursies: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl

Werkgroep publiciteit
Contactpersoon: Marloes van der Beek
Email: harald.marloes@telfort.nl
Werkgroep de Bres
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
Internetwerkgroep
Contactpersoon: Harm Dotinga
Email: h.dotinga@hetnet.nl

Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep winkeltje
Contactpersoon: Tineke van Schooten
Email: tinekevanschooten@hotmail.com
Werkgroep Utrecht
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel
Email: dirkjan.boerwinkel@gmail.com
Werkgroep natuurcursus
Contachtpersoon: Bernadet Sijmons
Email: bernadetsijmons@hotmail.com
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com

Bestuursvergaderingen
maandag 2 februari
maandag 30 maart
maandag 1 juni
maandag 7 september
maandag 19 oktober
maandag 14 december
Algemene Leden Vergadering
woensdag 25 maart
Thema- en activiteitenvergadering
donderdag 21 mei
donderdag 1 oktober
Gidsenvergadering
donderdag 12 november

Ook belangrijk in 2014
13-14 december Kerstmarkt
Leidsche Rijn

En in 2015

17-18 januari: Nationale Tuinvogeltelling
18 maart: Nationale Boomfeestdag
20-21 maart: NL Doet dagen
9-10 mei: Nationale Molendag
5 juni: Wereldmilieudag
1 september: Duurzame dinsdag
11 september: Nationale
Nachtvlinderdag
12-13 september: Open Monumentendag
21-27 september: Week van het
Landschap
31 oktober: Nacht van de Nacht
7 november: Natuurwerkdag

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

Van de ledenadministratie
Als nieuwe leden heten wij van harte
welkom:
Erik Bergsma
John Himbergen
Wim Horst
Lynn Imminkhuizen
Menno Sijtsma
Marten Schoonman
Wij hebben geen afmeldingen ontvangen.
In 2014 zijn er 14 nieuwe leden bijgekomen:
- 8 via IVN Amsterdam
- 2 via aanmeldingsformulier IVN V&P
- 3 spontane aanmeldingen
- 1 via de natuurcursus
- 1 via de Kerstmarkt 2013
(pas in januari aangemeld bij IVN
Amsterdam)
In 2014 hebben we 7 afmeldingen
gekregen:
- 3 donateurs, waarvan 1 overleden
- 2 actieve leden, waarvan 1 vanwege
een verhuizing
- 1 huisgenootlid vanwege een
verhuizing
- 1 lid vanwege 1 verhuizing
Per 1-1-2015 (reken ik nog voor 2014)
zeggen 3 personen hun lidmaatschap
op en 1 persoon zijn donateurschap.
Het totaal aantal afmeldingen over
2014 is dan 11

Van het bestuur
Na het zomerreces is het bestuur, te
weten Bert, Harm, Illy, Jaap, Hanneke
en ondergetekende op maandag 8 september weer bij elkaar gekomen. Het
bestuur wil graag van de werkgroepleden horen hoe het gaat en wat er eventueel beter zou kunnen. Harrie van de
vleermuizenwerkgroep was bereid om
aan onze uitnodiging gehoor te geven.
En eerlijk is eerlijk, de gebruikelijke
agenda werd hierdoor enorm verlevendigd. Iedereen die Harrie kent zal het
kunnen beamen: hij is een meesterverteller. Wat vooral knap is van Harrie,
is dat hij feitelijkheden combineert met
smeuïge verhalen: zo kluistert hij de
toehoorder en stopt hij er meteen iets
bij om je wijzer te maken.
We hadden het gelijk, vraag me niet
waarom, over hoe vaak en wanneer
Harrie was gebeten. Van de 17 soorten
vleermuizen in Nederland zijn er eigenlijk maar twee waarbij aangetoond
is dat die rabiës kunnen overbrengen:
de laatvlieger en in mindere mate de
meervleermuis. En net die laatvlieger
had Harrie op een regenachtige dag
in Utrecht, gebeten. Harrie was die
dag op zijn werk, waar ze weten dat hij
kan worden opgeroepen, dus hij kon
er meteen naar toe. Maar had daarom
ook geen handschoenen bij zich. Hij
had wel een tissue op de kop van de
vleermuis gelegd, maar de wind deed
die opwaaien, waardoor de vleermuis
kon bijten. Het verhaal ging nog verder
over een dierenarts zonder spuiten en
een koerier uit Lelystad die daardoor
moest wachten, maar het voert hier te
ver om alles op te schrijven. Je moet
het maar eens aan Harrie vragen.
Tussen de verhalen door, somde Harrie
op, waar hij zich, met een toegewijd

team met in de kern Wieneke, Adrie,
Ton, Daan en Colin, mee bezig houdt.
Het is de moeite waard om dit in een
lijstje te zetten:
- Vleermuizenopvang
- Nationale vleermuizendag (eind
oktober)
- Haarzuilens, inventarisatie van vleermuizen in bomen
- Aanvragen van inventarisatie-onderzoek in bomen in Haarzuilens (elk jaar
moet dat opnieuw) en uitvoeren van
dit onderzoek
- Vleermuizenwerkgroep: komt tot eind
maart 1 avond in de week bij elkaar
- Vechtenstein: oude kasten controleren
en vervangen, en nieuwe kasten
bijplaatsen (dit jaar gebeurd)
- Vleermuizenexcursie, bijvoorbeeld in
het Maximapark of Gunterstein
- Vleermuizenexcursie elders (niet via
IVN), bijvoorbeeld in het Zeister bos
- Powerpointpresentatie maken
- Presentaties geven voor de natuurcursus en stadsnatuurcursus
(Utrecht)
- Tellingen doen in de forten
- Gegevens van de werkgroep op de
website aanleveren
Wat het laatste betreft, is het vermeldenswaard dat alle werkgroepen gevraagd zal worden om input te leveren
voor een stukje over de werkgroep op
de website www.ivn.nl. Harm is hiervoor contactpersoon vanuit het bestuur.
Het moge duidelijk zijn, de vleermuizenwerkgroep is heel actief. Harrie gaf
wel aan dat hij zich momenteel wat
moet ontzien, waardoor niet altijd van
de grond komt wat de werkgroep zou
willen. Mocht je het leuk vinden je bij de
vleermuizenwerkgroep aan te sluiten,
dan doe ik graag namens Harrie, een
oproep hiervoor. Meld je aan op:
harriepelgrim@hotmail.com.

We hebben Harrie hartelijk bedankt
voor zijn bijdrage aan de bestuursvergadering, maar daarna was het toch
echt tijd voor de rest van de agenda.
We bespraken onder andere het excursie overzicht van Jaap. Jaap houdt
al enige jaren een overzicht bij van
aantallen bezoekers aan excursies.
We zien een langzame dalende lijn in
het aantal bezoekers, al is slecht weer

vaak als boosdoener aan te wijzen. En
het bestuur heeft uitgebreid gesproken
over het idee om de contributie-inning
door IVN-landelijk te laten gebeuren.
De mogelijkheden hiervoor worden
daar momenteel verkend. We zullen
jullie uiteraard nader informeren zodra
er meer over te melden is.

Smakelijk eten: Kreeft
uit de polder!
Maak van de nood een
deugd…

Verstoring ecosysteem
Het waterschap geeft aan er enorm
veel last van te hebben. De kreeften
eten alles, zowel planten (zachte delen,
zoals de wortels van krabbenscheer en
blaasjeskruid) als kleine waterbeestjes
(zoals waterslakken, libellenlarven, waterwantsen, kleine vis en aas). Ze hebben weinig natuurlijke vijanden, alleen
grote vissen, zoals de snoek en de karper. Het ecosysteen in het water wordt
door deze exoot aangetast. Ze maken
ook gaten in dijken. Overdag zijn ze
meestal op het land en graven zich in
of liggen onder stenen. ’s Nachts gaan
de waterbodem af naar hun eten. Het
vrouwtje kan in haar hol wel 1400 eitjes
leggen! Er zijn er dus heel veel! Als beheer mogen ze gevangen worden. En
laten ze nu ook nog eens heel lekker
zijn! Daarover later meer.

De afgelopen maand heb ik wateronderzoek gedaan in de Molenpolder bij
Maarssenveen. Er was iets vreemds
geconstateerd: van de één op de andere dag verdween er krabbenscheer,
heel mysterieus!
We gingen met wat IVN’ers (Lolke en
Petra) op bezoek bij Paul van der Berg
die een huisje heeft op een legakker in
de Molenpolder; we gingen zwemmen
en we voelden aan onze voeten de
krabbenscheer (door zijn zeer scherpe
bladeren voel je dat wel). Ik haalde ze
omhoog en er zat geen wortel meer
aan. Op een andere plek haalde André
Roeffen een zinkend krabbenscheerplantje omhoog en, ja hoor, er zat een
grote Rode Amerikaanse rivierkreeft
aan!

Marloes

Waterkwalitietsonderzoek
Het werd tijd om het Bisel waterkwaliteitsonderzoek te doen (zie bij waterkwaliteit op www.IVNvechtplassen.
org). We doen dat elk jaar in het gebied
van Gravingen in de Molenpolder. We
vangen daar met een schepnet kleine
waterbeestjes. N.a.v. het aantal soorten en de meest gevoelige soort in een
formule te zetten komt er een rapport
cijfer uit. Andere jaren kwamen we
op een 8 of 9 (zeer hoog dus), maar

trommel die in het water hing ( met een
krop sla erbij)! Er zijn speciale kleine
fuiken voor kreeften te koop (drie voor
€25,- bij een visser in Spakenburg; zie
foto). Toni heeft ze gehaald en ik heb
er twee van hem gekregen. Eén heb ik
er in de Westbroekse Zodden uitgezet
met toestemming van Bert van Dijk,
boswachter van het SBB; kijken of er
zondag met de excursie wat kreeften
inzitten…
Recept
Zet in een grote pan water op met biologische groentebouillon met twee
dit jaar op een kleine 7. En dat was
eigenlijk van verschillende trekgaten
bij elkaar opgeteld. Afzonderlijk kwam
ik maar op een 5 of 6. Ik ving gewoon
veel minder beestjes dan andere jaren!
De velen Rode Amerikaanse rivierkreeften hebben heel wat dieren (en
planten) uit het water opgegeten.

Alle rivierkreeften die in de Nederlandse zoetwater kunnen voorkomen
zijn onder te verdelen in 2 families, de
Astacidae en de Cambaridae. Van de
derde familie, de Parastacidae, komen
in Nederland geen soorten voor. Van
beide families worden kenmerken genoemd en voorbeelden van soorten die
in Nederland zijn waargenomen.

Astacidae

- Geen rode vlekken op rugzijde
achterlijf
- Lichaam is niet wijnrood
- Geen spoor op binnenzijde van
schaarpoot
- Achter elk oog 2 of meer stekels
- Maximaal 30 cm lang
De Europese rivierkreeft
(Astacus astacus)
Is in Nederland zeldzaam geworden
door de kreeftenpest. Ze komen voor in
beken en meren, met zuurstofrijk water.
Opvallend bij deze kreeft zijn de brede
scharen die onderaan rood zijn. De
vingers van de scharen zijn gebogen.
Het rugschild is glad. De mannetjes zijn
groter dan de vrouwtjes. Ze bereiken
een lengte van ongeveer 20 cm.

Fuiken uitzetten
Paul had een fuik met een krop andijvie
erin, uitgezet in een trekgat. En jawel
hoor, na een paar dagen zaten daar
12 kreeften in. Na een week hadden
we 50 kreeften in de (wasmachine)
tenen knoflook, zout en peper. Giet
de levende kreeften in de emmer af
en doe ze bij de kokende bouillon. Ze
zijn meteen dood en laat ze dan 10
minuten koken. Daarna afgieten en in
een schaal doen. Je kan ze nu eten. Je
kan ze eventueel later ook nog even op
de BBQ doen. Het pellen is even een
handigheidje, maar dan heb je ook een
heerlijke stukje kreeftenvlees. Bij grote
examplaren kan je ook nog de voorpoten kraken en inhoud opeten. Heerlijk!
Marijke Zoetelief

De Turkse rivierkreeft
(Astacus leptodactylus)
Vindt zijn oorsprong int Turkije, maar
is in Nederland geïntroduceerd als
consumptiekreeft. Naast de kenmerken
van de Astacidea, kenmerkt deze kreeft
zich door de langwerpige scharen en
slanke vingers. Het rugschild is ruw als
gevolg van talrijke stekels. Ze kunnen
tot ongeveer 25 cm groot worden. Ook
deze kreeft wordt door de kreeftenpest
bedreigd.

De Californische rivierkreeft
(Pacifastacus lenusculus)
Vindt ook zijn oorsprong in Noord
Amerika. Hij is het eerst geïntroduceerd
in Scandinavië voor de consumptiemarkt en de aquariumhandel. Evenals
de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft,
kan ook deze kreeft de kreeftenpest
verspreiden. Deze kreeft kenmerkt zich
door zeer massieve scharen met een
witte vlek bij de basis van de vingers.
Ook deze soort heeft achter het oog 2
stekels, de achterste is echter kleiner
dan de voorste. De kreeft kan ongeveer 12 cm groot worden.
Cambaridae
- Spoor op binnenzijde schaarpoot
- Achter elk oog 1 stekel
- Ongeveer 15 cm lang
De Rode Amerikaans rivierkreeft
(Procambus clarkii)
Wordt ook wel Rode Moeraskreeft genoemd. Vindt zijn oorsprong in Noord
Amerika. In de jaren 70 is deze rivierkreeft door Spanje in Europa geïntroduceerd. Ook deze kreeft kan de kreeftenpest overdragen en hoeft daarbij
zelf niet ziek te worden. Kenmerkend
is de wijnrode kleur en het voorkomen
van stekels op rugschild en schaarpoten. De kreeft is een grote agressieve
holengravende kreeft. Meeste introducties van deze soort veroorzaakt
veel schade aan dammen en dijken. In
Nederland is deze rivierkreeft in 1985
voor de eerste maal gezien.
Zie ook de zoekkaart op de volgende
pagina

Kreeft gezien? Stuur een mail naar Naturalis: eis@naturalis.nl!
Stichting EIS, nauw verbonden met natuurhistorisch museum Naturalis, doet onderzoek
de verspreiding van ongewervelde dieren in Nederland. De inzet van enthousiaste
waarnemers is hierbij onmisbaar!
De opmars van invasieve kreeften, vooral Amerikaanse soorten, is een relatief recente
ontwikkeling, waarvan het einde nog niet in zicht is. Met uw hulp kunnen we ontwikkelingen in de gaten houden. Stuur uw waarneming naar eis@naturalis.nl (zie ook ommezijde).
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Een miljoenen ervaring

In ons vakantiehuisje hing een
foeilelijke reproductie van een schilderij
dat bij terugkomst in Nederland, eigenlijk door toeval, achterhaald werd als
zijnde de kaartspelers van Cézanne...
Een impressionistisch schilderij.
Het impressionisme is ontstaan door
een eerste schilderij van Monet die de
zonsopkomst in Le Havre meer als een
soort snelle schets dan als realistische
weergave schilderde. Dit schilderij met
de naam “Impression, soleil levant”
kwam 3 september in het nieuws
omdat de Amerikaanse wetenschapper Donald Olson de exacte dag van
schilderen bepaalde van dit schilderij:
13 November 1872

(Zie http://www.nu.nl/wetenschap/3867431/impressionisme-ontstond-13-november-1872.html)
Ook op 3 September waren Marijke,
Jan, Petra en Lolke tegen zonsondergang in de Groene Jonker aanwezig
om getuige te zijn van een groep
van niet minder dan 600! Wulpen die
rondvlogen en neerstreken. Een van
de foto’s die onder moeilijk licht omstandigheden werd gemaakt is gepubliceerd op faceboek/vogelvrienden met
de titel “Impression at Twilight”.... Het
is geen mooie foto, net als dat eerste
schilderij van Monet ook door niemand
mooi werd gevonden. Dat schilderij is
nu echter miljoenen waard. Die illusie
heb ik niet van mijn foto....... Maar de
ervaring die we deelden op dat moment
is zeker miljoenen waard!
Lolke Stelwagen

De havens bij
Vechtenstein 1
Tijdens het voorwandelen voor de ‘Dag
van Vechtenstein’ kwamen er vragen
aan de orde als waar is er hier klei
gestoken voor de steenfabrieken, wat
was de functie van de sloten langs het
park en wat valt er te zeggen over de
natuurwaarde van het park ? In dit
stuk gaat het vooral over het ontstaan
van Vechtenstein.
In de 12e eeuw geeft Bisschop Godebald van Utrecht het klooster van
Oostbroek opdracht om een dam aan
te leggen in de Kromme Rijn bij Wijk
bij Duurstede en de moerassen te
ontginnen tot landbouwgrond. Utrecht
is tegen de dam, maar krijgt als compensatie stadsrechten en een nieuwe
waterverbinding naar de Rijn via de
Vaartse Rijn. Tot 1122, het jaar dat de
dam wordt aangelegd, is de Vecht een
dynamische rivier die veel sediment
aanvoert. Een rivier met een stroomgeul en uiterwaarden die bij hoog water
overstromen, waardoor oeverwallen
zijn ontstaan. Vechtenstein ligt op zo’n
oeverwal die bestaat uit een mengsel
van zand en klei, met achter de oeverwal de kom waar de fijnere deeltjes
konden bezinken. Door de dam bij Wijk
bij Duurstede daalt het waterpeil van
de Vecht, waardoor oeverwallen bewoond- en het achterliggende gebied
ontgonnen kon worden.
Het grondgebied van Vechtenstein behoorde tot ‘Het goed ten Bussche’ dat
op de rechter Vechtoever lag, tussen
de haaks bocht in de Vecht bij Maarssen en de grens met Zuilen. De oudste
vermelding is van 1387 als ridder Ghijsbrecht van IJsselsteyn de hofstede in
leen heeft. In 1593 wordt ‘Het goed’

verkocht aan Cornelis van Heemskerk
en Aert ten Grootenhuys. Zij verdelen
het goed in twee gelijke delen. Het
deel van Van Heemskerk heet vanaf
dat jaar ‘Het Huis ten Bosch’. Het deel
van Grootenhuys houdt de naam ‘Het
goed ten Bossche’, waar vóór 1619
de steenbakkerij met de zelfde naam
wordt gebouwd
(zie www.kasteleninutrecht.eu).
Voor de steenoven wordt ook wel de
naam ‘Over de Zwaan’ gebruikt, naar
herberg ‘de Zwaan’ die aan de overkant van de Vecht ligt. Als grondstof
voor de steenbakkerij wordt de klei
(zavel) gebruikt die het dichtst bij de
steenoven ligt en als brandstof turf.
Voor het vervoer van de baksteen
en turf per vlet graaft men een vletsloot naar de Vecht. De bochten in de
vletsloot naast de Commelinhof zijn
waarschijnlijk een restant van een oude
veenstroom, die men bij de aanleg van
de vletsloot heeft gebruikt. Op de kaart
uit 1651 zijn de vletsloot, de insteekhavens en de percelen te zien die als
eerste zijn afgegraven.
Na het afgraven van de klei is de grond
nog maar weinig waard. Het perceel
aan de Vecht wordt in 1629 verkocht
aan Jan Gerritz Meyen uit IJsselstein, die er een huis laat bouwen.
Ook van het perceel dat hij er in 1637
bijkoopt is de klei dan al afgegraven.
In 1644 wordt d buitenplaats verkocht
aan Gaulliam Domis en in 1651 aan
Hendrik van Uffelen uit Antwerpen. Bij
die overdracht wordt in de akte voor
het eerst de naam Vegtestein gebruikt.
In 1668 wordt Vegtestein verkocht
aan Johannes Hondius predikant te
Maarssen, waarna het drie generaties
in de handen van de familie blijft. Na
Johannes zijn dat Lucas die Vegtestein
in 1676 op 12 jarige leeftijd erft en bij

de overdracht ook de eigenaar van de
hofstede Oostwaard blijkt te zijn. Lucas
Hondius trouwt in 1683 met Cornelia
Commelin de dochter van de Amsterdamse botanicus Johannes Commelin.
In 1705 wordt Jan Hondius de eigenaar. Vier jaar later verkoopt hij de buitenplaats aan Frederik Philip d’Orville,
koopman te Amsterdam
Na het rampjaar 1672 en vernielingen
die in die tijd hebben plaats gevonden
was er een grote vraag naar baksteen.
Met het oog daarop is enig jaren later
in Oostwaard, aan de zuid kant van
Vegtestein, Steenbakkerij de IJsvogel
gebouwd. Men groef vanaf een bestaand bruggetje een sloot haaks op
de Vecht met haventje naar het tasveld
van de steenbakkerij. Ook hier begon
men zo dicht mogelijk bij de steenoven
met het afgraven van de klei van de
oeverwal. Naast Vechtenstein ontstond
op die manier een driehoekig stuk
goedkope grond die bij het landgoed
werd gevoegd (zie de kaart uit 1717).
Voor het stuk is gebruik gemaakt van
het artikel ‘Cultuur- en natuurhistorie
van het landgoed Vechtenstein te
Maarssen’, geschreven door Jan Wolters, dat in 1987 verscheen in het blad
van de Historische Kring Maarssen. In
het stuk beschrijft hij hoe het park door
de eeuwen heen in landschappelijk en
cultuur-historisch opzicht is geworden
tot wat het nu is. Het is een reactie
op het bestemmingsplan voor ‘Zandweg-Oostwaard’, waarin o.a. de aanleg
van een busbaan door het landgoed
Vechtenstein was opgenomen.
Jaap Stavenuiter

Lolke Stelwagen
In december 2003 las ik een stukje in
de krant waarin de IVN afdeling Vecht
& Plassengebied aangaf in het voorjaar
van 2004 te starten met een natuurgidsencursus. Er was plaats voor dertig
enthousiaste mensen die bereid zijn
om zich na afloop van de cursus in te
zetten voor het werk van het IVN. In
januari werd in Vleuten een informatieavond gehouden. Het was mijn eerste
kennismaking met het IVN. Voor Lolke

was het de derde cursus op rij die hij
als lid van het cursusteam gaf. Nu
bijna elf jaar laten zitten we samen aan
tafel voor een interview voor ‘De Bres’.
Een week nadat hij samen met een
aantal leden van de afdeling op vogelreis is geweest naar Falsterbo op het
zuidelijkste puntje van Zweden.
Bij goed weer zijn daar in de middag
boven de heide honderden Buizerds,
Rode- en Zwarte wouwen, Zeearenden, Slechtvalken en Kiekendieven te
zien, die gebruikmaken van de ther-

miek om hoogte te winnen voor de
oversteek naar het vaste land van
Europa. Voor wie dat nog niet
genoeg is, zijn er de zwermen
lijsters, mezen, vele duizenden
aalscholvers en een enkel
groepje Kraanvogels te zien.
Op de vraag of Falster bo
voor een vogelaar het
hoogte punt van het
jaar is zegt hij:
‘’Voor mij is het
één van de

hoogtepunten. Het landschap van Zuid
Zweden is fraai en in zo’n week doen
we meer dan alleen vogels kijken.
We hebben Lund en Kopenhagen
bezocht (het beeld van de zeemeermin is wel erg klein). In Kaseberga zijn
we naar de Áles Stenar’ gegaan, een
megalithisch monument dat op een
heuvel aan de kust ligt, waardoor je en
prachtig uitzicht hebt op de omgeving.
Natuurlijk zijn we ook bij de meren in
het binnenland gaan kijken. Maar er
zijn in Nederland ook gebieden die wat

mij betreft zeer de moeite waard zijn
en waar ik geregeld ga kijken, zoals
de ‘Groene Jonker en de Oostvaarders plassen. Bij mij in de buurt gaan
ze bouwen en op dat terrein barst het
van de Rugstreeppadden. Petra en ik
maken daar zeker 2 à 3 keer per week
een ommetje. Het is een soort die zich
in het veenweidegebied thuis voelt en
ze maken een geluid dat heel bijzonder
is om te horen”.
”Ik ben vogelaar geworden door geregeld met Sjaak Gondelach en Leon
v.d. Berg mee te lopen bij het inventariseren van vogels op Gunterstein. Dé
manier omdat te doen was toen een
videocamera te gebruiken zodat je met
de vogel de zang erbij had. Uiteraard
heb ik ook het een en ander van m’n
vader meegekregen. Hij was een echt
natuurmens, maar meer een visser dan
een vogelaar. We woonden in Drachten
in een tijd dat de autoweg N31 er nog
niet lag. Met vrienden kon je met de
polsstok zo de polder in lopen tussen
Drachten en Drachster-compagnie.
Toen ik twaalf was heeft m’n vader

een Piraatje voor me gebouwd, een
klein zeilbootje met een zeiltje van 3m²
waarmee ik zeilen heb geleerd. Ik kon
er het meertje ‘De Leijen’ mee op om
eieren van meerkoeten te zoeken (de
eieren smaken naar vis). De broer van
m’n vader was ‘ganzenflapper’, een jager die ganzen vangt met een net: over
een buitenmens gesproken.”
“Voor m’n werk ben ik deze kant van
Nederland opgekomen en in Vleuten
konden we het huis krijgen waar we nu
nog steeds wonen. Via Jan Gondelach
ben ik bij het IVN terecht gekomen. Hij
vertelde me dat z’n broer (Sjaak) actief
was bij het IVN en er een cursus zou
worden gegeven. Eigenlijk keek ik uit
naar een soort van groencursus, maar
het is de natuurgidsencursus geworden. Als onderdeel van de cursus werd
er in de Biesbosch een natuurweekend
gehouden. Tijdens dat weekend bleek
dat de toenmalige voorzitter binnen
de afdeling zijn draai niet kon vinden
en daarom ben ik hem opgevolgd. Op
Kerkestein in Vleuten hebben we met
de leden geïnventariseerd wat ons de

komende tijd te doen stond, onder het
motto: wat we ons voornemen voeren we ook uit. Op die manier kwam
er leven in de brouwerij. Achteraf
denk ik dat ik me in die tijd misschien
wel gedroeg als een jonge hond die
overal achteraan ging. Er moest hoog
nodig een nieuwe natuurgidsencursus
gehouden worden. Samen met Henk
Dekker, Harm Pruntel, Mary v.d. Plank
en Esther uit Woerden is dat gelukt.
En daarna zijn er in 10 jaar tijd drie gidsencursussen gegeven. Een geregelde toestroom van nieuwe gidsen zorgt
ervoor dat een IVN-afdeling als de
onze vitaal blijft. Naar mijn idee moet
er ook in de toekomst beslist elke vier
jaar een natuurgidsencursus georganiseerd worden. Gelukkig heeft Jan van
Schooten het initiatief naar zich toegetrokken en samen met het cursusteam
al twee gidsencursussen verzorgd.
De deelnemers aan de eerste- en de
derde natuurgidsencursus waar ik aan
meewerkte houden jaarlijks een reünie, dat zegt iets over de sfeer tijdens
de cursus ”.
Lolke is betrokken bij de Gooise poelenwerkgroep, de Vogelwerkgroep en
de Werkgroep wandelingen. “De leden
van de poelenwerkgroep inventariseren
welke amfibieën er in de verschillende
poelen in Het Gooi voorkomen, het
onderhoud van de poelen gebeurt door
natuurorganisaties. Kortgeleden is de
groep vrijwilligers op stap geweest naar
de Ardennen om daar per kano naar
IJsvogels en Waterspreeuwen te gaan
kijken. Ik vind het leuk om af en toe
met een groepje een weekend op stap
te gaan. Het initiatief voor activiteiten
voor de Vogelwerkgroep ligt voornamelijk bij Hanneke Boom en Ingrid Kat.
De werkgroep wandelingen is niet echt
aan het IVN gebonden, maar het zijn

wel leden en oud-leden van de afdeling
die meedoen. Aan de vleermuizen ben
ik dit jaar niet toegekomen”.
Lolke is een fervent schaatser, daarom
de vraag hoe het er voorstaat met de
voorbereiding van de alternatieve Elfstedentocht die in januari op de Weissenzee in Oostenrijkgehouden wordt.
‘’in 2010 heb ik in één week twee keer
100 km gereden. De cracks leggen
de afstand van 200 km binnen de zes
uur af, de anderen moeten dit binnen
elf uur doen. Ter voorbereiding op de
komende tocht dien ik enig lichaamsgewicht te verliezen en er moet twee
keer per week getraind worden’’. Als
het soort schaatsen ter sprake komt die
je bij tochten op natuurijs het best kunt
gebruiken, komt hij met zijn ‘Kabouter
Plop’ schaatsen aanzetten, zoals hij ze
noemt. Het is een soort klapschaats
maar op het formaat van lage noren.
Daarop komen een paar schoenen die
voor het langlaufen gebruikt worden.
De lage schaatsen zijn minder kwetsbaar wanneer je in een scheur terecht
komt en je staat er stabiel op. Of hij het
hem lukt om de tocht te volbrengen?
Het zou zomaar kunnen.
Jaap Stavenuiter

Duurzaamheid
Ik merk dat ik door de jaren een lichte
allergie voor dingen die als duurzaam
worden aangeprijsd heb opgelopen. Het
is eigenlijk net als met goud. Echt goud
heb ik geen problemen mee, maar ik
ben geen kenner dus ik zie niet direct het
verschil met bladgoud. Daarom kom ik zo
min mogelijk met goud in aanraking en
vermijd ik het begrip duurzaamheid ook
zoveel ik kan. Maar soms moet je. Face
your fears! En om een passende metafoor
te vinden voor dit verhaaltje heb ik een
plek gezocht die ik als wandelaar en fietser ook beter kan vermijden: de snelweg.
U kent ‘m wel: de A2. Daar zitten we met
z'n allen in auto's die met een snelheid
van 100 km/uur één kant op gaan. Zolang
iedereen zich aan de snelheid (en de
juiste richting) houdt is dat heel comfortabel. Vooruitgang noemen we dat. En
dat willen steeds meer mensen: met volle
vaart vooruit. En het liefst nog wat harder,
want hoe harder de vooruitgang gaat, hoe
beter. Dus de weg moet breder zodat we
nu met z’n vijfen naast mekaar de vooruitgang kunnen beleven. En als we dan
per ongeluk een keertje met z’n allen stil
staan in de file is alles er op gericht om ze
snel mogelijk weer de hele boel op gang
te krijgen: op naar de 100 km/uur!
En ondertussen raakt de benzine op.
Maar daar zijn oplossingen voor: Er wordt
wel eens geopperd om de snelheid iets te
verlagen naar 80 km/uur om te besparen.
Maar dat is niet de bedoeling, dat is geen
vooruitgang. Ik zei al: vooruitgang moet
altijd sneller, als je langzamer vooruit gaat
is dat in feite achteruitgang. Terwijl ik denk
dat je met een minder hoge snelheid veel
meer tijd hebt om van de vooruitgang te
genieten. Ik beheers als volleerd ‘wachter’
zelfs de kunst om te kunnen genieten van

stilstand...
Maar dat is een zijspoor, we hadden het
over oplossingen voor de benzinemeter
die bijna in ‘t rood staat. Er zijn mensen
die zoeken het in nieuwe technologie:
Windschermen langs de weg om wrijving
te verminderen, eventueel met windturbines die je altijd in de goeie richting blazen.
Maar dat is wel erg high-tec.
Het kan ook iets minder gewaagd: we
stappen over op andere energiebronnen.
We gaan hybride of zelfs helemaal voor
electrisch. Dan gaan we duurzaam met
100 km/uur vooruit!
Maar al deze oplossingen zijn gericht op
het kunnen blijven doen wat we al deden.
Met 100 km/uur vooruit, want dat doet
iedereen. Die kant gaan we nu eenmaal
op. We kunnen niet opeens remmen of
stoppen. Maar zijn we niet veel te veel
gefocust op de voorruit? Kijken we nog
wel eens opzij? Dat kan niet, want dat is
gevaarlijk bij deze snelheid.
En waar moeten we met z’n allen zo
snel naartoe? Denkt u dat de weg altijd
vijfbaans blijft? Denkt u dat u nooit hoeft af
te remmen? Ik denk van niet: aan ‘t eind
van de rit staan alle auto’s stil.
En nu ga ik u een gewaagd voorstel doen:
we gaan met z’n allen fietsen op de A2!
Opeens hebben we enorm veel ruimte:
Wat nou vijfbaans? We kunnen wel met
z’n twintigen naast elkaar fietsen. Bijkomende voordelen zijn de schone lucht en
alle tijd om van het uitzicht te genieten.
Van Maarssen naar Amsterdam in een
uurtje. Waarom niet?
Omdat het gaat regenen? Neem een
regenpak mee, en het regent bijna nooit.
Een lekke band? Die kan je plakken.
Omdat het wel een uur fietsen is? Dan
moet je anderhalf uur eerder vertrekken.

Beste mensen, om echt het verschil te
maken zouden we met z'n allen moeten
gaan fietsen op de A2. Maar ik heb niet
de illusie dat ik u daar vandaag van kan
overtuigen. En misschien zouden we ook
niet een ander duurzamer moeten willen
maken, duurzaamheid is bij uitstek zo'n
ding van: Verbeter de wereld, begin bij
jezelf.
Oh, en om u gerust te stellen: u komt mij
straks niet tegen op mijn fiets op de A2.
Ik weet een nog veel mooiere weg van
Maarssen naar Amsterdam...
Zeg het woord duurzaamheid en de mensen denken meteen aan afval scheiden,
electrische auto's en zonnepanelen (of
windturbines, doorhalen wat niet van
toepassing is). Ik denk bij het woord duurzaamheid aan mannen in pak die iets willen verkopen. Een auto is niet duurzaam,
hoe electrisch je 'm ook maakt, duurzamer
dan een fiets wordt 'ie niet. Veel mensen
die het zeggen, zijn het niet, geeft vaak
gouden randje, maar dat is schijn. We
zouden niet de ander duurzamer moeten
willen maken, duurzaamheid is bij uitstek
zo'n ding van: Verbeter de wereld, begin
bij jezelf.
De moraalridder die hij niet wil zijn, maar
met moeite het zwijgen weet op
op te leggen... (nrc)
Bij het schrijven steeds depressiever.
Fatalistische inslag wint het op terrein
van de duurzaamheid. Ik denk dat we
het niet gaan halen. Niet als we op deze
manier verder gaan. Met het bedenken
van ‘duurzame oplossingen’ voor onze
onnodige behoeften. Auto vervangen door
electrische auto. Terwijl we volgens mij al
lang een andere afslag hadden moeten
nemen.

Onderzoek gestart: hoe bent u hier gekomen, met de auto of de fiets?
Fiets: afvinken is oke (althans, als hij electrisch is is de vraag of hij wel helemaal op
groene stroom rijdt...)
Electrische auto? Duurzaam?
Auto: had u deze rit ook met de fiets
kunnen doen? (Nu, op schoolplein, bij
sportvereniging etc.) mag er de rest van
uw leven over nadenken.
Nu speculatief (maar zo zijn meerdere
onderzoeken, en ik ben kunstenaar...)
10 % zegt ja. Niet interessant.
10 % zegt nee. Niet interessant.
80 % zegt ja, maar...
Het gaat regenen (regenpak mee, bijna
nooit), band is lek (plakken), een uur
fietsen (anderhalf uur eerder vertrekken),
moet 5000 krantjes verspreiden over 100
plekken, 100 km! (Mijn probleem) twee
dagen fietsen door mooi stuk Nederland,
maar tijd is geld. Auto? Ligfiets! Praktische
oplossing: alles bereikbaar, gezond, leuk,
lekker. Trike blijft ook nog staan als ik afstap!
Blijk ik puur uit praktische overwegingen
toch weer een duurzame keus te maken...
Maar ik doe het ook niet goed. Mijn fiets
rijdt op melk en biefstuk... Daar moet ik
nog eens iets aan gaan doen. Bier en
waterkonijn.

Recepten JP Thijssedag
Thema: Eten in de natuur.
Pesto
20 gr. Zevenblad (mals)
20 gr. Pijnboompitten of noten
20 gr. Parmezaanse kaas
1 teentje knoflook
Peper zout.
2-4 eetlepels olijfolie.
Vermaal zevenblad en pitten met vijzel.
Daarna alle ingrediënten vermengen.
Door meer of minder olie toe te voegen
maak je het zo smeuïg als je wilt.
Makkelijk is het als je een blender of
staafmixer hebt. Dan snij je eerst het
zevenblad fijn, en daarna hupsakee
mengen maar.
Hummus
Gekookte kikkererweten uit blik of zelf
weken en koken.
Knoflook minimaal een teentje, mag
meer als je dat lekker vindt.
Koffiemelk of gewone room en een
beetje water om het smeuïg te maken
Kruiden (zevenblad, molsla, thijm,
majoraan, melganzevoet, rozemarijn,
brandnetel)
Peper/zout
Tahin of pesto
Citroensap.
(NB: Brandnetel eerst met kokend water overgieten. Daarna 5 minuten laten
staan om de prikkels weg te krijgen.)
Gekookte kikkererwten vermalen met
staafmixer/blender en water en koffieroom of gewone room voor smeuïgheid. Geperste knoflook en fijngemalen
kruiden toevoegen.
Je kunt dan of een paar eetlepels tahin
toevoegen, maar nu is pesto ook een
goede mogelijkheid.
Afmaken met peper, zout en citroensap.

Kruidenboter
Boter
Een teentje knoflook
Zout
Een theelepel citroensap
Kruiden (zevenblad, molsla, thijm,
majoraan, melganzevoet, rozemarijn,
brandnetel)
Boter tot creme mengen. Kruiden
fijnmalen in vijzel. Alles door elkaar
mengen.
Thee
Munt, citroenmelisse, lavendel.
Groene smootie.
Ik maak een smootie op basis van vier
hoofd ingrediënten. Alles is rauw en
grof gesneden.
- Groene bladgroenten 200 gr.
Bijv. Andijvie, postelein, spinazie, romeinse sla. Maar witlof of bleekselderei
kan ook.
- Koolsoort 50gr.
Bijv. Brocolli, chinese kool, bloemkool,
alle koolsoorten zijn gesc hikt.
- Handje vol wilde planten.
Bijv. Melganzevoet, molsla, zuring,
brandnetel, weegbree, zevenblad,
munt. (Dit kan ook weggelaten worden
of vervangen door verse tuinkruiden,
bietenlook of het groen van radijsjes)
- Een stuk fruit.
Appel, peer, mango, ¼ meloen, aarbei,
banaan. Banaan maskeert de smaak
nogal. Als ik ergens wat teveel van heb
in gedaan, waardoor het minder lekker
is, doe ik er banaan bij. Aardbei is ook
vrij dominant. Meloen is heerlijk fris.
Zeker met wat munt erbij.
(NB: Natuurlijk valt hier volop te
expirimenteren met andere kruiden of

specerijen. Je kunt ook meer fruit en
wat minder groenten doen als je dat
lekkerder vindt.)
Aan deze groenten en fruit voeg je
twee koppen water toe. Voor een betere vertering voeg je twee lepels lijnzaadolie of olijfolie toe. Dan fijn malen
met staafmixer of blender. Je hebt wel
een goede kwaliteit staafmixer nodig.
Dit maakt ongeveer 1200 cc smootie.
Je kunt het drie dagen in koelkast
bewaren.
NB:
Brandnetel overgiet ik eerst met kokend water. Daar laat ik het 5 minuten
staan om de prikkels weg te krijgen.
Vuistregel. Hoe groener de groenten
hoe gezonder. Wilde planten hebben
veel meer voedingswaarde dan gekweekte groente. Let op dat je die niet
plukt als ze langs drukke autowegen
hebben gestaan of op een plek waar

veel honden worden uitgelaten. Goed
wassen.
Omdat wij over het algemeen veel te
weinig groenten neten, is dit een makkelijke en lekkere manier om veel meer
groenten binnen te krijgen. Je kunt je
er onbeperkt aan te buiten gaan. Ik ben
er nog niet in geslaagd om meer dan
200 calorieën in een smootie van 1200
cc te krijgen.
Wie meer wil weten over smooties
raad ik aan om een boekje van Victoria
Boutenko te lezen. Zij is de uitvindster
ervan.
Dit soort eten is leuk voor IVN-ers om
kennis mee te maken. Wij weten wat
de natuur allemaal te bieden heeft qua
moois om van te genieten en om te
beschermen. Maar we kunnen er ook
gezond van leven en lekker van eten.
Dat is ook een deel van onze bewustwording van de natuur om ons heen.
Eugenie Weenink.

heel erg gezellig met twee keukens en
een hele grote huiskamer met 2 grote
eettafels en een zithoek. Nadat ook de
anderen gearriveerd waren, werd het al
snel heel gezellig. Met z’n allen hebben
we pizza gegeten in een restaurant en
besproken wat we de volgende dag
zouden gaan doen.

Vogelreis Zweden
Hoewel ik niet een vogelaar in hart en
nieren ben, besloot ik toch mee te gaan
met de Vogelreis naar Falsterbo. Wij,
Jan en ik, kwamen als eersten aan. We
hadden verwacht dat Lolke, Petra en
Eelco al aangekomen waren, maar hun
plan om ’s nachts te gaan rijden hadden ze laten varen, omdat er niet veel
vogels werden verwacht in verband
met de harde wind.
Bij aankomst was ik een beetje verbaasd over de accommodatie. Ik dacht
dat we in een hotel zouden verblijven,
maar het was een ‘hostel’. De slaapkamertjes waren erg klein met een stapelbed en verder nog een wastafel en een
stoel. Als een persoon aan de wastafel
stond, kon de ander maar beter in bed
blijven, want anders liep je elkaar in de
weg. Maar verder was het hostel

Lolke, die deze reis al meerdere keren
gemaakt had, nam het voortouw. Hij
nam ons mee naar de heide en als het
aantal vogels daar tegenviel, gingen
we naar de punt van het schiereiland of
we gingen naar een meer met de hoop
dat daar meer vogels te spotten waren.
Zo kwamen we op prachtige plekjes
terecht. Hoewel de echte vogelaars onder ons het aantal vogels tegen vonden
vallen, vond ik dat we toch best veel
vogels hebben gezien, o.a. heel veel
rode wouwen, een paar kraanvogels en
wat mij betreft de favoriet: de zeearend. In de observatiekijker kon ik hem
heel goed zien. Hij heeft een best wel
dreigend uiterlijk, maar ook een mooi
verenkleed, waarbij het lijkt of hij een
leggingkje aan heeft. Dat vertederde
mij: zo’n stoere vogel met een legging!!

lekker op mijn stoeltje met m’n gezicht
in de zon zitten.
Behalve vogels kijken, hebben we ook
veel cultureels gedaan. Wij zijn naar de
‘oude stenen’ geweest. Het is een soort
Stonehenge in Zweden en het heeft
wel iets mysterieus. Verder zijn we naar
het Universiteitsstadje Lund geweest
en naar Malmö. Aan Malmö heb ik goede herinneringen. Niet alleen hebben
we daar een mooie kerk bezichtigd, we
hebben daar het grootste stuk gebak
verorberd, dat ik ooit heb gezien, laat
staan gegeten. Ik zag iemand anders
op het terras het gebak eten en ik keek
er zo begerig naar dat het iedereen
opviel en zij ook allemaal met me mee
deden.

Leo en ik waren de minst fervente vogelaars en ik zag Leo af en toe met z’n
I pad bezig en ik vond soms dat ik wel
genoeg vogels had gezien en ging dan
Toen Lolke zo halverwege de week aan
mij vroeg of ik deze vakantie nog iets
gemist had, heb ik met enige schroom
gezegd, dat ik nog zo graag naar
Kopenhagen wilde. Mijn wens werd
ingewilligd en we hebben een hele
dag uitgetrokken om Kopenhagen te
bezichtigen. Behalve de kleine zeemeermin, zijn we ook naar een prachtig

historisch museum geweest: het Nationale
Museum. Dat was echt de moeite waard.
Al met al een hele leuke week, waar ik
met veel plezier op terugkijk.
Tineke van Schooten
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Nieuws van de werkgroepen
Bericht van de paddenstoelenwerkgroep
In Over Holland beginnen we weer met
paddenstoelen zoeken. Vijf september
om precies te zijn, dus na die heerlijk
natte augustusmaand, waarin de boleten en melkzwammen uit de grond waren gespoten. Nee, september is een
stuk minder geschikt voor onze passie.
Maar zoekt en gij zult vinden….! Een
hele grote malse Biefstukzwam bevindt
zich wat verder van het pad af. Eerst
banen we ons een paadje door de
brandnetels en daarna kunnen we hem
even aanraken. Zacht maar toch stevig
en lekker “rare”. Twee dagen later is hij
weg; geplukt. We komen die dag op 34
soorten. Waaronder de mooie Spaanderfranjehoed van de foto .De Spaanderfranjehoed komt voor op houtspaanders en heeft franje aan zijn hoed rand
(loepje). Zo zie je, het is allemaal niet
zo ingewikkeld. Twee weken later bij de
Kleine Maarseveense plas is het lijstje
wat korter. Toppertje is nu de Geelwrattige amaniet. Grote delen van zesentwintig, zevenentwintig en achtentwintig
september worden doorgebracht op

landgoed Gunterstein. We zijn dus blij
dat al onze voorbereiding wordt beloond met een goede opkomst. Dertig
mensen komen af op de publiekswandeling en allemaal zijn ze na afloop
enthousiast. Wat een heerlijke dag om
lekker door het bos te lopen. Kinderen,
maar ook volwassenen, vinden het
leuk om de sporen van de hoed van de
Lakzwam of Platte tonderzwam af te
spoelen, zodat een mooie rode lakkleur
tevoorschijn komt. Zelfs zien we de
sporen van de Tonderzwam met een
luchtstroom mee omhoog wervelen
om daarna op de hoed terug te vallen.
Aanschouwelijker kan het niet. En dat
zijn nog maar twee van de achtentwintig soorten die we kunnen laten zien.
Bij ons is de paddenstoelenmanie al
een beetje aan het doorslaan. Als tegen half vijf alle mensen zijn vertrokken
moeten we echt nog even gaan kijken
naar die zojuist gespotte boleet. Het is
zo’n dikkerd. Met een hele bolle steel.
Maar ja hij heeft zijn beste tijd gehad
en maak daar nog maar eens wat van.
De hoogste tijd om naar huis te gaan.
Hanni Meulemans

IVN Scharrelkids 3.0
Met IVN Scharrelkids proberen we
mensen bewust te maken hoe belangrijk het voor ons welzijn is om meer
in de natuur te zijn: door te spelen, te
genieten, te beleven, te creëren, te
bewegen, met al onze zintuigen. Want
door de natuur zijn we gezonder, hebben we minder stress en hebben we
daarna meer concentratie!
Ouders en grootouders proberen we
zelf allerlei activiteiten te laten verzinnen, zodat ze zelf ook geprikkeld
worden om heel gericht met de kids er
opuit te gaan. Klimmen in de natuur is
goed voor de ontwikkeling van een kind
bijvoorbeeld.
IVN-ers kunnen allerlei vormen van
Scharrelkids workshops geven die door
het landelijk bureau worden aangereikt.
Ook via de www.scharrelkids worden
allerlei leuke kinderactiviteiten in het
land aangeboden.
We moeten proberen om de Scharrelkids visie in al onze IVN activiteiten
naar voren te laten komen. Leuk is het
dan ook om allerlei natuurbelevingsactiviten en natuurspelen achter de

hand te hebben. Ze zijn niet alleen voor
kinderen maar ook heel leuk en zinvol
om met volwassenen te doen. Als je de
dingen zelf gedaan en/of beleefd hebt,
kan je het ook veel beter overbrengen
en uitvoeren met anderen.
Met een bijscholingsworkshop IVN
Scharrelkids 3.0 wil ik graag andere
IVN-ers zelf allerlei natuuractiviteiten
laten beleven én samen brainstormen
om te kijken hoe we in de toekomst
Scharrelkids creatief kunnen integreren
in al bestaande activiteiten. Denk b.v.
aan bestande IVN jeugdgroepen die
allerlei leuke natuuractiviteiten kunnen
bedenken voor b.v. een twee jaarlijkse
(groot)ouderochtend waarbij de kinderen zelf met de ouders allerlei natuuropdrachten gaan doen! Of doen tijdens
een jongerenkamp, familiefeestjes en
bedrijfsuitjes een aantal natuurbelevingsopdrachten.
Marijke Zoetelief

Werkgroep Utrecht
De voornaamste activiteit was de derde
aflevering van de cursus Stadsnatuur, dit
keer in samenwerking met KNNV Utrecht.
Twintig deelnemers hebben in de Hortus op de Uithof activiteiten van bijen en
hommels bestudeerd onder leiding van
bijenexpert Rinus Sommeijer, met een
heldere inleiding van Janine Marien en Sim
Visser. Colin Beekman hield een inleiding
over vleermuizen en aansluitend vonden
we met de batdetector de kleine dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis.
Paul van der Heijden leidde ons rond in
natuur, geschiedenis en waterbeheer
van het Noorderpark. Richard Janzen liet
zien hoe de KNNV hooilandjes in Utrecht
onderzoekt. Na drie versies van de cursus
stadsnatuur met losse onderdelen willen
we in 2015 de cursus opbouwen vanuit het
thema ‘verbindingen’, ecologische verbindingen in de stad, via land en water. Steile
oevers, drukke wegen en muren kunnen
scheidingen aanbrengen. Houtwallen,
vistrappen, faunapassages en geleidelijk
oplopende oevers kunnen verbinden.
Daar valt veel aan te zien en uit te leggen,
zowel de natuur die daarbij hoort als het
onderzoek en beheersmaatregelen. We
willen deze cursus dan ook in samenwerking met de gemeentelijke instellingen en
het inmiddels verzelfstandigde Natuur en
Milieucentrum opzetten en ook weer met
de KNNV.
Een activiteit die minder succesvol was,
waren excursies die we op uitnodiging van
de Natuur en milieucentra in de wijken
hielden. De werving en PR was in handen
van de Steedes zelf en de opkomst was
heel gering. We gaan dus in overleg met
de Steedes hoe we dit anders kunnen aanpakken, bijvoorbeeld aansluitend aan een
activiteit waardoor er toch al mensen op
de centra zijn. In 2015 gaan we ook meer
excursies voor de hele stad aanbieden.

Samen op vakantie
in de natuur

Houd je van kamperen? Van reizen? En
van de natuur? Het aantrekkelijke reis- en
kampeerprogramma van KNNV staat open
voor IVN’ers. Samen op excursie, maar ook
met alle ruimte om zelf dingen te ondernemen. Het kan!
Kamperen samen in de natuur
Vind je het leuk om met andere mensen op
excursie te gaan? Overweeg dan eens mee
te gaan met een kampeervakantie, georganiseerd door een aantal enthousiaste leden
van de KNNV. Je kiest voor een vakantie in
een mooi natuurgebied in Europa en kampeert in een tent, caravan, camper of verblijft
in een huisje of appartement in de buurt van
de camping.
Ieder jaar zijn er ongeveer 15 bestemmingen. Variërend van een paar dagen tot twee
weken. In Nederland, Frankrijk of elders in
Europa. Altijd in een schitterend gebied. Je
reist er zelf heen en zorgt voor je eigen eten
en drinken. Met iedere dag de mogelijkheid
mee te gaan met een (deel van de) groep
en te kiezen uit één van de wandel- of
fietsexcursies in de omgeving. Je kunt je
wensen voor het programma ‘s avonds bij
de gezamenlijke koffie of chocolademelk
kenbaar maken.
Kamperen is een goedkope manier van
vakantievieren, dicht bij de natuur. Omdat
de kampeervakanties voor en door leden
van KNNV en IVN worden georganiseerd
kunnen we de inschrijfkosten beperken tot
een paar tientjes. Daarvoor krijg je de gezelligheid en kennis van de andere deelnemers. Kijk eens op www.knnv.nl/kampeervakanties. Daar zijn ook de e-mailadressen
en telefoonnummers te vinden waar je met
vragen terecht kunt.
Mooie natuurbestemmingen wereldwijd

Wat voor weer
vandaag?
Ons bint zeunig
Dit keer eens geen verhaal over hoe
je aan de lucht en natuur kunt zien
wat voor weer het wordt, maar over de
oorzaak van de vroege bladval dit jaar.
Het zal menigeen wel opgevallen zijn
dat boom en struik al vroeg aan het
verkleuren zijn. Dat is normaal voor de
herfst zul je zeggen.
Maar het is niet normaal dat het al
half september is en de goudgerande
herfstpracht al volop te bewonderen
is. Aan de temperatuur ligt het niet,
die is wel OK. Bovendien verkleuren
bladeren normaal pas als de daglengte
onder de 10 uur uitkomt, waarna het
snel gaat. Een hoge temperatuur kan
vervolgens het proces wat temperen,
zodat het met zeer zachte herfstmaanden soms nog tot aan Kerst groenig is
buiten. Dat hebben we de laatste jaren
ook al voorbij zien komen. We moeten
de oorzaak ergens anders zoeken.
Niemand zal ontkennen dat het in augustus ronduit zonnig geweest is.
Donker en koel weer met de nodige
regen had toch wel een stempel op
het weer gedrukt. En juist planten
laten goed zien welk weer we gehad
hebben. Over het algemeen niet wat
komen gaat. Spreekwoorden die een
rijkdom aan eikels en beukennootjes in
de herfst en strenge winter voorspellen kunnen naar het rijk der fabellen
verwezen worden. Zij zeggen
meer dat het een goeizaam seizoen
geweest is. Deze lijn kunnen we
doortrekken naar de vroege bladval
van dit jaar.

Planten zijn zuinig met hun voedingsstoffen. Bijvoorbeeld bij grote
droogte zullen ze al in de zomer hun
blad afstoten om zichzelf te beschermen. En er gaat wat water door die
stam van eik en beuk, vooral bij warm
weer; een paar honderd liter tot meer
dan duizend liter water per dag is bij
een volwassen boom niet ongewoon.
Soms kun je met een stethoscoop de
sapstroom onder de barst horen! Al
dat water wordt gebruikt in de bladeren
voor fotosynthese, bovendien verdampt
er groot deel van. Bij droogte kan dat
niet volgehouden worden en om te
voorkomen dat de boom afsterft laat hij
zijn blad vallen. Iets soortgelijks zien
we nu ook. Het donkere weer geeft
de plant de tricker dat het tijd is voor
de jaarlijkse bladval. Struiken in de
ondergroei van bossen het eerst, want
daar is het het donkerst. Bomen volgen
daarna.
Het vochtige augustusweer is er ook
mede de oorzaak van dat in sommige
regio's de paddestoelen letterlijk de
grond uitschoten, mede geholpen door
het vroeg gevallen bladerdek wat vers
voedsel aanbrengt voor al die schimmels en zwammen. In sommige opzichten is de natuur nu al, als ik dit schrijf is
midden september, half oktober voorbij.
Ton Lindemann

Zo kunnen wij nog vele jaren genieten
van dit prachtige gebied met al het
moois wat het te bieden heeft.
Deze zomer heeft ons ooievaarsechtpaar hun eerste jong grootgebracht
en wij hebben hem uit zien vliegen,
onbetaalbaar!
Het hele jaar door is er bij ons volop
jong en oud leven te zien, want naast
die prachtige jonge lammetjes, kalfjes,
biggetjes, kuikentjes en konijntjes leven
er bij ons ook oudere dieren.
Neem bijvoorbeeld Isabella de Shetlandpony van 20 jaar, of Lotje onze
lapjeskat die dit jaar 24 wordt.
Door de omgang met deze dieren leren
onze bezoekers de ouderdom te respecteren en groeit het besef dat dieren
ook zorg nodig hebben als ze niet meer
zo speels en vlot zijn.
Kortom genoeg te zien en te beleven!

Kinderboerderij De
Vechtse Hoeve
De kinderboerderij bestaat al sinds
1989 en is gelegen in het prachtige
Park Vechtenstein, waar o.a. ook de
Commelinhof (stinzenplantentuin) te
vinden is.
Dit park staat bekend om zijn natuurwaarde en wij proberen daar ook op de
boerderij zo zorgvuldig mogelijk mee
om te gaan.
Wij proberen onze dieren zoveel mogelijk op een natuurlijke manier te laten
leven.
Zo zijn onze schapen, geiten en pony’s
vrijwel jaarrond buiten en heeft onze
groep Kune Kunevarkens een grote
modderpoel met bijpassende holen.

Onze konijnen leven in een groep in
een buitenren met holen en de dieren
die wel in een hok leven laten we regelmatig naar buiten in rennen.
Ons uitgangspunt is dat de dieren hier
wonen en de bezoekers zijn te gast in
hun leefomgeving.
Vanuit die optiek zijn wij er ook geen
voorstander van om dieren de hele dag
op te pakken en te vangen.
Wij leren de kinderen (en soms ook
volwassenen) om rustig af te wachten
tot de dieren toenadering zoeken.
Zo voorkomen we dat de dieren schuw
worden, ze hebben zelf de keus om de
mensen op te zoeken of niet.
Wanneer mensen in gaan zien dat je
ook van de natuur kunt genieten zonder alles beet te pakken en te plukken
geeft dat rust voor zowel mens, dier en
plant.

Kinderboerderij De Vechtse Hoeve ontvangt subsidie van Gemeente Stichtse
Vecht, dit is echter bij lange na niet genoeg
om de boel draaiende te houden.
Zonder donateurs kunnen wij niet bestaan.
Wilt u donateur worden of ons
sponsoren met uw bedrijf?
Mail of bel ons dan!
Kinderboerderij De Vechtse Hoeve
devechtsehoeve@casema.nl
0619864220
Volg ons ook op facebook

In de Ramsj:
Zoetwaterleven van Noordwest-Europa
M. Greenhalgh en D. Ovenden.
Baarn, 2010; ISBN: 978 90 5210 748 6;
256 pag. van 29,95 voor 12,50 bij www.
bol.com
Deze titel is al weer vier jaar geleden
uitgegeven, maar ik heb er nog niemand bij onze IVN afdeling mee zien
rondlopen. Het is een ander werkje dan
"Vijver, sloot en plas" van M. Scheffer
en J. Cuppen uit 2005. Het "Zoetwaterleven van Noordwest-Europa" kan niet
zonder meer als de opvolger gezien
worden van "Vijver, sloot en plas". De
laatste kent een uitvoerige inleiding
over niet alleen het watermilieu, maar
ook hoe zelf een (tuin)vijver op natuurlijke wijze in te richten. Hoewel er ruim
aandacht is voor de ecologie en het
milieu worden de onovertroffen werkjes
"Het aquariumboekje" van Heimans
en "In sloot en plas" en "Door het
rietland" van Heimans en Thijsse, voor
dit onderdeel niet ge-evenaard. Ook
niet door "Zoetwaterleven van Noordwest-Europa". De werkjes van Heimans en Thijsse missen daarentegen
evenwel een uitgebreide soortbeschrijving met platen.
Maar ook "Vijver, sloot en plas" is toch
veel minder uitgebreid in soortbeschrijvingen dan het "Zoetwaterleven van
Noordwest-Europa". De laatste neigt
veel meer naar "Wat vind ik in sloot en
plas" van W.J. Prud'homme van Reine
uit 1941. Ik noem dit juist even om te
benadrukken dat er sedert deze vroege uitgaven van de 20ste eeuw van
Heimans en Thijsse en de oorlogsuitgave van Prud'homme van Reine niets
meer verschenen is in het Nederlandse
taalgebied als algemene veldgids over
waterleven in de Lage Landen.

Anders dan in veel van de andere
hierboven genoemde veldgidsen is het
"Zoetwaterleven van Noordwest-Europa" vooral een veldgids voor wat
je in je schepnet tegen kunt komen.
Grote dieren ontbreken, maar daar
staat tegenover dat er ruim aandacht
gegeven wordt aan bijvoorbeeld algen,
diatomeeën, mossen, protozoa; iets
wat je in de andere veldgidsen, behalve die van Prud'homme van Reine, niet
uitgebreid besproken vindt.
Het "Zoetwaterleven van Noordwest-Europa" kent de traditionele
opbouw zoals dat bij veldgidsen
gewoon is. Na een algemene inleiding met een summier overzicht van
soorten binnenwateren volgt het deel
met platen, te beginnen bij eencelligen
en daarna overgaande naar hogere
planten en dieren. Het is daarmee een
stuk uitgebreider dan "Vijver sloot en
plas". Ook juveniele en kleine vissen
komen uitgebreid ter sprake, maar de
volgroeide vissen zul je hier hier niet
aantreffen. Daarvoor is "Vijver, sloot
en plas" geschikter. Bijzonder is ook
dat niet alleen de in het water levende
nimfen en larven van insecten besproken en afgebeeld worden, maar ook de
volwassen exemplaren; van meerdere
soorten haften tot een uitgebreid overzicht aan libellen. Opvallend is ook dat
er aandacht is voor uitwerpselen van
dieren en diersporen aan de wateroever.
Meer dan 900 soorten worden er
besproken. Natuurlijk zijn veldgidsen
die een bepaald thema vertegenwoordigen, zoals "Macro-invertebraten" van N. de Pauw en R. Vannevel
(Antwerpen, 1993) of "Das Leben im
Wassertropfen" van H. Streble en D.
Krauter (ISBN 3 440 08431 0), veel
uitgebreider over dat onderdeel; maar
daar staat tegenover dat je geen

volledige bibliotheek hoeft mee te
zeulen. Het meest belangrijke staat er
wel in en voor wat betreft het werken
met een schepnet verslaat "Zoetwaterleven van Noordwest-Europa" het
boek "Vijver, sloot en plas" met vlag en
wimpel; maar legt het af als het om bv
volwassen vissen gaat of ecologische
waterkwaliteit. Een uitgebreide determinatiesleutel ontbreekt.
"Vijver, sloot en plas" (ISBN: 90 5210
543 X) is alleen nog tweede hands (ook
via bol.com) te verkrijgen. "Das Leben
im Wassertropfen" is o.m. verkrijgbaar
via Amazon. Voor de genoemde andere antiquaritische titels kunt u te rade
bij www.boekwinkeltjes.nl.

IVN Zomerkamp

Van harte aanbevolen voor onder de
kerstboom.

Accommodatie
Wij verblijven op de rustieke kampeerhoeve “Koole” te Noorden aan
de Nieuwkoopse Plassen. Omdat het
aantal binnenslaapplaatsen beperkt is
(36 pers in meerpersoonskamers), zal
er ook weer gekampeerd worden.

Ton Lindemann

Van 31 juli t/m 7 augustus 2015
organiseren wij de 32e IVN Zomerweek: Een natuurweek voor natuur- en
cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar. Dit
keer gaan we naar het Groene Hart
met een bijzondere flora en fauna en
een verscheidenheid aan natuurgebieden, zoals De Groene Jonker, de
Meyegraslanden, Ruygeborg, lusthof
de Haeck, het Jos Gemmekepad, eilandjes zoals o.a. Geitenkamp en veel
meer.
Een enthousiast jeugdteam begeleidt
deze week overdag de kinderen, zodat
ook ouders zelf op excursie kunnen.

De stichting IVN-zomerweek organiseert jaarlijks een compleet verzorgde
natuurweek met biologische maaltijden,
voor jong en oud, vanaf 5 jaar met
zwemdiploma of goed zwemvest, met
allerlei wandel-, fiets- en vaarexcursies,
met aandacht voor de flora en fauna
van het gebied (dit jaar dus het Groene
Hart). Het is een actieve week waarin
natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie centraal staan en de avonden
worden gevuld met lezingen, avondexcursies en ontspanning. Voor de jeugd
wordt een apart programma verzorgd
door een actieve jeugdleiding..
Voor meer informatie zie www.ivn.nl/
zomerweek
Colette de Haas-van Harten.

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

Aan de heer/mevrouw:

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

