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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

Werkgroep excursies
Contactpersoon: Jaap Stavenuiter
Email: jcmstavenuiter@kpnplanet.nl

Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend op
paddenstoelenjacht

Werkgroep publiciteit
Contactpersoon: Marloes van der Beek
Email: harald.marloes@telfort.nl

Jeugdwerkgroep
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Commelinhof werkgroep
Contactpersoon: Erik Broeke
Email: ecnfbroeke@ziggo.nl
Gehele jaar ieder vrijdag open voor onderhoud. Voor het publiek op zondagmiddag van 17 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 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

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
op woensdag 26 maart 2014, aanvang 20.00u
Locatie: Open Hof Gereformeerd Kerkcentrum
Kerkweg 60 te Maarssen(dorp)

Agenda
Opening
Bijkomende agendapunten
Notulen Algemene Ledenvergadering 25 maart
2013
Verslag penningmeester
Kascommissie
Jaarverslag 2013/Jaarplan 2014
Beleidsplan
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Bestuurstermijn bestuursleden
Nieuws uit de werkgroepen
Rondvraag
Gelegenheid voor een drankje
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Voorwoord
Het bestuur van de IVN-afdeling Vecht
en Plassengebied biedt u hierbij het
jaarverslag over 2013 aan. Naast een
terugblik op het afgelopen jaar kijken
we vooruit naar het jaar 2014.
De missie van het IVN (Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid) is:
het vergroten van de betrokkenheid
van mensen bij de natuur en het milieu,
gericht op een duurzame samenleving.
De IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil dit binnen haar werkgebied
bereiken door middel van een scala
aan activiteiten, cursussen en informatie aan een zo breed mogelijk publiek.
Door het organiseren van natuur- en
milieueducatieve activiteiten onderscheiden wij ons van andere natuur- en
milieuorganisaties die actief zijn in onze
regio. Deze regio omvat de gemeente
Utrecht, waaronder Leidsche Rijn, De
Meern en Vleuten, en de gemeente
Stichtse Vecht.
De verslagen van de verschillende
werkgroepen vormen de kern van dit
jaarverslag. Deze verslagen tonen aan
dat de afdeling beschikt over actieve
leden die gezamenlijk een uitgebreid
aanbod verzorgen en over een achterban die hen daarbij ondersteunt.
Ook in het afgelopen jaar hebben we
weer vele mooie natuurmomenten met

elkaar kunnen delen. Er zijn weer veel
excursies aangeboden en deze werden
over het algemeen goed bezocht.
Het jaar begon met de traditionele
Nieuwjaarsreceptie op de Museumboerderij van onze voorzitter. Onze gidsen kregen daar het boekje Winterflora,
aangeboden door het bestuur, uitgereikt.
De nascholing van onze gidsen heeft
ook het afgelopen jaar aandacht
gehad; in mei is er door de vogelwerkgroep een vogelweekend op Texel
georganiseerd. Op de themadagen in
mei en in september was er aandacht
voor de natuur en het landschap in de
Vechtstreek en voor de vogeltrek.
Op onze jaarlijkse J.P.Thijssedag
hebben we een roeitocht naar Amelisweerd gehad, met een excursie door
het landgoed.
Er is weer een volgeboekt Natuurontbijt geweest op de boerderij van onze voorzitter.
Onze afdeling zet zich actief in voor het
organiseren van cursussen en workshops voor Scharrelkids.
Onze medewerking is gevraagd bij de
cursus Vechtologie door de Vechtplassencommissie. Deze bijdrage is vooral
gericht op onze ervaring in het geven
van cursussen en de PR hiervoor.
Er zijn plannen voor een nadere samenwerking met de KNNV in onze regio.
In 2014 organiseert onze afdeling een
Dag van Vechtenstein. Op deze dag
vinden er allerlei activiteiten plaats en
bij succesvol verloop hebben we het
plan om hier een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken.
Er zijn plannen in een gevorderd stadium om ons verenigingsblad De Bres
ook digitaal te laten verschijnen.
Onze website, die is ingebed in de vernieuwde landelijke website, is voorzien
van actuele informatie.
(www.inv.nl/afdeling/vecht-en-plassen-

gebied). Ons excursieaanbod staat
hier vermeld en men kan zich hier ook
aanmelden voor de excursies.
In de zomer is de natuurgidsencursus,
die samen met IVN afdeling Woerden
werd georganiseerd, afgesloten en
heeft voor onze afdeling 12 nieuwe
gidsen opgeleverd.
Verder worden er door de afdeling verschillende cursussen aangeboden: de natuurcursus en de cursus stadsnatuur in Utrecht.
De stinzenplantentuin De Commelinhof
in park Vechtenstein wordt door een
aantal leden van onze afdeling beheerd en wordt goed bezocht.
Met dit jaarverslag wil het bestuur
leden, donateurs en belangstellenden
informeren over de activiteiten van
onze afdeling. Een afdeling die louter
uit vrijwilligers bestaat en het dus moet
hebben van enthousiaste mensen met
een hart voor natuur en milieu.
Februari 2014
Illy Poley, secretaris
Jaap Stavenuiter, bestuurslid

Het Bestuur
In het afgelopen bestuursjaar heeft er
een wisseling plaatsgevonden.
In het voorjaar van 2013 is onze penningmeester Eelco Weenink afgetreden en hij is opgevolgd door Hanneke
Boom.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Bert van der Tol, voorzitter
Illy Poley, secretaris
Hanneke Boom, penningmeester
Marloes van der Beek, bestuurslid
Harm Dotinga, bestuurslid
Jaap Stavenuiter, bestuurslid
De ledenadministratie wordt verzorgd
door Tineke van Schooten.
Het bestuur heeft in 2013 6 keer ver-
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gaderd en wel op de volgende data: 4
februari, 11 april, 19 juni, 2 september,
28 oktober en 12 december.
We bekijken regelmatig een onderdeel
van het beleidsplan 2010-2015 om na
te gaan of we voldoen aan de verwachtingen. We proberen excursies te
houden in nieuwe gebieden, voor een
deel samen met andere natuurorganisaties. Er staat een samenwerking met
de KNNV in de steigers. Met betrekking
tot de website: landelijk is er een nieuwe site ontworpen, waar alle afdelingen
in te vinden zijn. Ieder afdeling kan zijn
eigen site beheren.
Ook het komende jaar zullen we ons
regelmatig over het beleidsplan buigen.
Financiën is een regelmatig terugkomend thema. Het afgelopen jaar
is er een wisseling geweest van
penningmeester. Omdat er landelijk
plannen zijn om de contributie in de
toekomst te verhogen naar 24 euro
per jaar en deze gelijk te trekken over
de afdelingen, hebben wij, ook omdat
onze afdeling dit goed kan gebruiken,
besloten alvast een kleine verhoging
van de contributie toe te passen voor
2014 naar 20 euro per jaar. Op de ALV
in 2013 is het voorstel om over te gaan
op automatische incasso aangenomen
en dit zal in 2014 ingaan.
In het kader van bezuinigingen is
besloten om ons afdelingsblad De Bres
(ook) digitaal te gaan aanbieden. Een
eerste opzet hiervoor is al in het najaar
van 2013 gedaan. Exemplaren zullen
op de website bewaard worden.
Voor 2014 willen we onze aandacht
ook richten op het werven van nieuwe
leden. Door opschoning van het ledenbestand is het aantal leden afgenomen.
In het kader hiervan kwam het plan
naar voren om een jaarlijkse dag van
onze afdeling te houden en in 2014 zal
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dit de Dag van Vechtenstein worden.
Het Huishoudelijk Reglement is onder de loep genomen. Op de ALV in
2014 zullen de door ons voorgestelde
wijzigingen ter beoordeling voorgelegd
worden. De definitieve versie zal op
de website geplaatst worden. Ook de
Handreiking voor de hoofdgids en het
Evaluatieformulier zullen kritisch bekeken worden.
Vanuit het Landelijk IVN is aan de afdelingen gevraagd een reactie te geven
op hun besluiten. Een kleine afvaardiging van het bestuur heeft zich hierover
gebogen. Dit betreft de contributie, lidmaatschap en een reactie op de plannen die het IVN Landelijk voorstelt.
Op het regio-overleg van de Utrechtse
afdelingen zijn deze voorstellen van het
Landelijk IVN vervolgens besproken en
is een gezamenlijke reactie opgesteld.

Het afgelopen jaar is ons gevraagd
mee te werken (hulp bij vragen over het
geven van cursussen en de PR) aan
en suggesties te geven met betrekking
tot thema’s en topsprekers voor de
cursus van de Vechtplassencommissie
over de Vechtstreek. Een aantal leden
van onze afdeling neemt ook deel aan
deze cursus.
In het voorjaar is er de Algemene Ledenvergadering voor alle leden van de
afdeling en in het najaar de gidsenvergadering. Op deze laatste vergadering
worden de excursies voor het komende
jaar gepland en omschreven. Ook worden de bijbehorende gidsen dan zoveel
mogelijk ingedeeld.
Een groot aantal van de hierna genoemde werkgroepen organiseert
eigen excursies of biedt hun expertise
aan bij andere excursies.

Samenstelling werkgroepen en gidsen
Contact tussen het bestuur en de werkgroepen:
Werkgroep		contactpersoon			contactpersoon 			
			werkgroep			bestuur
Natuurcursus		
Bernadet Sijmons		
Marloes van der Beek
Werkgroep excursies Jaap Stavenuiter		
Jaap Stavenuiter
Werkgroep PR		
Marloes van der Beek		
Marloes van der Beek
De Bres		
Jan van Schooten		
Jaap Stavenuiter
Internet werkgroep
Lolke Stelwagen		
Harm Dotinga
Werkgroep Bijscholing Marijke Zoetelief		
Hanneke Boom
Jeugdwerkgroep
Marijke Zoetelief		
Bert van der Tol
Vleermuizenwerkgroep Harrie Pelgrim			
Illy Poley
Waterwerkgroep
Marijke Zoetelief		
Illy Poley
Werkgroep IVN winkel Tineke van Schooten		
Marloes van der Beek
Commelinhof		Erik Broeke			Illy Poley
Werkgroep Utrecht
Dirk-Jan Boerwinkel		
Harm Dotinga
Paddenstoelenwerkgroep Hanni Meulemans		
Jaap Stavenuiter
Werkgroep wandelingen Reint Dragt			
Jaap Stavenuiter
Vogelwerkgroep		Hanneke Boom			Hanneke Boom
In 2013 zijn de werkgroepen PR en internet samengevoegd tot een nieuwe werkgroep Communicatie. Afhankelijk van het onderwerp voegen zich de werkgroepen
De Bres en Winkel bij deze werkgroep.

Werkgroepen
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Natuurcursus: Inez Kollaard, Edith Meijer, Bernadet Sijmons, Ceciel van Weerde
Excursies/ activiteiten; Marijke Zoetelief, Jaap Stavenuiter
PR werkgroep: Marloes van der Beek, Jan van Schooten
De Bres: Jan van Schooten, Jaap Stavenuiter, Bertie Klomp, Tineke van Schooten
Internet Werkgroep: Lolke Stelwagen, Harm Dotinga, William van Male
IVN Winkel: Hanneke Boom, Niek Albers, Pien Jansen, Tineke van Schooten
Natuurpaden: Erik Broeke, Bert van der Tol
Bijscholing: Lolke Stelwagen, Willemien Valewink, Marijke Zoetelief
Jeugdwerkgroep: Marijke Zoetelief, Edith Meijer, Lia Rademaker, Friedi de
Jong, Paul van Gulik, Bernadet Sijmons, Kees Vollering, Hennie Suidman,
André Roeffen, Iemy Brand
Vleermuizenwerkgroep: Harrie Pelgrim, Lolke Stelwagen, Erik Broeke, Marijke
Zoetelief, Wieneke Huls, Ton Lindemann, Adrie Oosterveen
Waterwerkgroep: Niek Albers, Ton Lindemann, Illy Poley, Kees Vollering,
Marijke Zoetelief, Paul van Gulik, André Roeffen, Ank de Hoop
Commelinhof: vaste hof-lieden: Erik Broeke, Pien Jansen, Bernadet Sijmons,
Jan van Schooten, Marijke Zoetelief, Minke Schröder, Reint Dragt, rondleiders:
Edith Meijer, Friedi de Jong, Illy Poley, Lia Rademaker, Reint Dragt
Paddenstoelen: Willemien Valewink, Hanni Meulemans, Hennie Suidman,
Harrie Pelgrim, Jaap Stavenuiter
Wandelingen: Joke en Reint Dragt, Hennie Suidman, Dirk Quaak, Sjaak en
Gerrie Gondelach, Iwan en Sharon van Straalen, Jan Maasen, Illy Poley, Jaap
Stavenuiter, Jan van Schooten, Jose Stortelder, Lolke en Petra Stelwagen
Werkgroep Utrecht: Paul van der Heijden, Lisa Veneberg, Emmy Mudde, Titia
Kan- Boot, Dirk-Jan Boerwinkel, Christien Hidding, Sim Visser
Vogelwerkgroep: Hanneke Boom, Ingrid Kat
J.P.Thijssedag: Hanneke Boom, Hennie Suidman, Bert van der Tol, Edith Meijer

De gidsen
Niek Albers, Wim Baas, Marloes van der Beek, Marisol Beltman, Marcel Blekendaal, Arwin den Boer, Hanneke Boom, Erik Broeke, Inge Dekker, Harm Dotinga,
Reint Dragt, Laurens Drogendijk, Dirk van der Est, Jan Gondelach, Paul van
Gulik, Christien Hidding, Ank de Hoop, Pien Jansen, Friedi de Jong, Titia Kan-Boot,
Ingrid Kat, Inez Kollaard, Klaas Koornwinder, Harm-Jaap Kroeze, Ton Lindemann,
Janine Mariën, Yvonne Mathot, Edith Meijer, Hanni Meulemans, Adrie Oosterveen,
Harrie Pelgrim, Illy Poley, Lia Rademaker, Terenia de Reus, Charlotte Robben,
André Roeffen, Robbert Schimmel, Bernadet Sijmons, Cor Schmidt, Jan van
Schooten, Jaap Stavenuiter, Lolke Stelwagen, Judith Sterken, Sharon van
Straalen, Harry Straathof, Suzanne Strietman, Hennie Suidman, Bert van der Tol,
Willemien Valewink, Kees Vollering, Henk Verver, Sim Visser, Paul Vlaanderen,
Peter van Wieringen, Evert van Zijtveld en Marijke Zoetelief.
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Financieel jaarverslag 2013
Het IVN Vecht en Plassengebied staat er per saldo financieel gezond voor. Dit is
mede te danken aan een schenking van enige jaren geleden die voor onverwachte of extra uitgaven kan worden aangewend.
Het afgelopen jaar is wel gebleken dat al meerdere jaren de uitgaven groter waren dan de inkomsten. Dit maakt het nodig de contributie enigszins te verhogen
van € 18 naar € 20. De contributie was al vele jaren gelijk gebleven.
Ook heeft het bestuur gekeken naar mogelijkheden de uitgaven te beperken. Een
belangrijke actie hierin is het (naar zo veel mogelijk leden) digitaal verspreiden
van de Bres. Dit bespaart druk- en verzendkosten.
Het afgelopen jaar is er veel achterstallige contributie geïnd. Ook is er in 2013
een aantal rekeningen voldaan van eerdere jaren. Per saldo zijn de uitgaven en
inkomsten van jaren eerder dan 2013 redelijk in balans.
Financiële overzichten van 01-01-2013
Balans
Omschrijving					Debet		Credit
Kapitaal							22.754,28
ASN spaarrekening F. de Winterfonds		
20.419,75
Giro						 1.049,94
Spaarrekening					 1.879,56

Voorraad goederen				
73,27
Batig saldo							 668,24
Totaal						23.422,52
23.422,52
In de balans is terug te vinden de voorraad goederen. Dit bedrag is niet actueel.
De voorraad (winkeltje) is vele malen groter dan de genoemde € 73,27. Naar
schatting is de voorraad rond de €400. In januari 2014 zal een inventarisatie van
de voorraad gehouden worden, zodat in de balans van komend jaar een bedrag
aangegeven staat dat klopt met de werkelijkheid.

Resultaten rekening
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Omschrijving					Debet		Credit
Cursuskosten					1.376,27

Sprekeres / docenten				
279,15
Zaalhuur					1.425,60
Reclamekosten					 644,47
Advertentiekosten				 968,40
Representatiekosten				 43,85
Onkosten vrijwilligers				 135,00
Kosten activiteiten				 154,90
Verenigingsactiviteiten				 150,00
Kantoorartikelen				 141,71
Administratiekosten				 325,24
Bres						4.488,14
Bankkosten					 132,42
Overige bestuurskosten				1.416,99
Overige algemene kosten			
1.171,50
Bijzondere baten & lasten					
1.023,00
Inkoop winkeltje					1.247,97
Ontvangen contributies						4.239,00
Ontvangen subsidies						 622,00
Ontvangen donaties						3.859,50
Opbrengst winkeltje						1.307,95
Collectebus activiteiten						 475,40
Cursusgelden							3.243,00
Batig saldo					 668,24
Totaal					
14.769,85
14.769,85
Bijzondere baten en lasten is terugbetaling van eerder door ons betaalde cursusboeken voor natuurgidsencursus.
Overige algemene kosten is de ledenbijdrage aan IVN Landelijk.
Bij de ontvangen donaties van € 3.859,50 zit een schenking van € 3000 gericht
aan de vogelwerkgroep. Het overige zijn bijdragen van donateurs.
Ondanks deze schenking van € 3000 is het batig saldo maar € 668,24. Dit is deels
verklaarbaar door enige facturen van eerdere jaren die in 2013 betaald zijn. Maar vooral
moet het verklaard worden doordat we structureel meer uitgeven dan er binnenkomt.
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Werkgroep De Bres

Werkgroep Commelinhof

In 2013 is de Bres viermaal uitgekomen
waarvan een keer als dubbelnummer
met het jaarverslag. Er is een begin gemaakt met het digitaal aanbieden van
de Bres. Tineke van Schooten heeft via
de beschikbare e-mails aan 116 lezers
de vraag voorgelegd of men de Bres
in digitale vorm wil ontvangen. Hierop
hebben 92 personen gereageerd waarbij 72 personen voor de digitale versie
kozen. Voortaan wordt De Bres in een
PDF vorm op de IVN website geplaatst
waar vanaf deze is te downloaden.
Voorts is een dankwoord op z’n plaats
voor de IVN’ers die de Bres voorzien
van leuke en leerzame artikelen. De
invoering van de digitale versie brengt
een belangrijke besparing met zich
mee van de druk- en verzendkosten.

Wethouder Gera Helling heeft de
Commelinhof geopend op 24 februari. Er lag een pak sneeuw, maar
de sneeuwklokjes prikten er op veel
plekken doorheen. De wethouder was
erg enthousiast en de vuurkorven en
glühwein droegen bij aan de sfeer van
winters voorjaar.
Op 15 maart was er NL-doet-klusdag.
Zo’n 10 mensen van de ASR-bank
hebben geholpen met snoeiwerk en het
verwijderen van oude afrastering rond
de ijskelder, met het verwijderen van
armbloemige look en met het schoonmaken van paden. Als dank een lunch
in de hof.
Op 14 april was er een excursie in
Vechtenstein, waarvan de hof een
belangrijk onderdeel was. Het weer zat
niet mee, maar het verliep best goed.
Het totaal aantal bezoekers in 2013
was 315, een record! Een tweede
record was het aantal geregistreerde
plantensoorten, 257, waarvan 90 soorten en variëteiten stinzenplanten !!
Min of meer wekelijks actief met onderhoud waren Pien, Bernadet, Minke,
Jan, Reint en Erik. Dat blijkt niet alleen
maar nuttig en leerzaam, maar ook nog
erg gezellig! Marijke was vooral actief
bij de externe activiteiten. Dezelfde
mensen bemanden ook de openingszondagen, samen met de rondleiders
Edith, Friedi en Illy en Lia.

Plannen voor 2014: Onderzocht wordt
of de Bres in een app-vorm opgemaakt
kan worden.

Werkgroep Communicatie
(PR, internet)
Om de excursies onder de aandacht
van het publiek te brengen wordt er
naast de website gebruik gemaakt van
de mogelijkheden die de regionale
krant, de radio, ons verenigingsblad
De Bres en een excursiefolder bieden.
Voor iedere excursie levert de hoofdgids een persbericht, meestal met een
passende foto, aan.
In 2013 zijn de aangeboden persberichten in de meeste gevallen goed
opgepakt door de media. Dat sommige
excursies wat minder goed bezocht
werden was voornamelijk te wijten aan
het weer (te nat of te warm).
Sharon van Straalen heeft aangegeven
te willen stoppen, ze beheert voorlopig
nog wel de mailboxen.
De website is ondergebracht op de
landelijke IVN website: www.ivn.nl/
afdeling/vecht-en-plassengebied. De
website is ingericht door William van
Male en wordt onderhouden en geactualiseerd door Marloes van der Beek en
Harm Dotinga. De nieuwe website bevat informatie over onze excursies, de
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cursussen, gebieden en onze afdeling.
Ook ons tijdschrift De Bres is sinds kort
op de website te vinden.
Geplande activiteiten voor 2014:
De oude site IVN Vecht Plassen http://
ivnvechtplassen.org/ opheffen.
De nieuwe website al in een vroeg stadium (december) vullen met gegevens
over de eerste excursies (jan-maart)
en over de natuurcursus. Verder meer
informatie over de vereniging op de
nieuwe website zetten en waar nodig
actualiseren.
In 2013 zijn er plannen gemaakt om de
werkgroepen PR, Internet en als het
te bespreken onderwerp daar aanleiding toe geeft De Bres en het winkeltje
samen te voegen tot een werkgroep
Communicatie.
De werkgroep verwacht voor 2014 kosten te maken voor de jaarfolder en bij
enkele excursies zullen flyers worden
gedrukt
Van het bestuur wordt verwacht dat zij
actieve leden betrekt bij de communicatie door ze bewust te maken van het
feit dat de nieuwe website bestaat. En
van de verschillende werkgroepleden
wordt verwacht dat zij informatie aanleveren over hun activiteiten.
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Werkgroep excursies en activiteiten
Het overzicht van deelname aan excursies en activiteiten is aangevuld met activiteiten vereniging breed. Voor het overzicht is een format gebruikt van het IVN, dat
is aangepast voor gebruik binnen de afdeling Vecht & Plassengebied. Het overzicht ligt er niet omdat het moet, maar om te tonen of we er als vereniging van
vrijwilligers/liefhebbers met onze activiteiten in slagen om mensen te interesseren
voor de natuur en hun leefomgeving.
Excursies 			
hoofdgids
deelnemers(1) opm.
		
volw.
kind.
03-02 Winter in de Bethunepolder
Bert van der Tol
12
08-02 Uilenexcursie Haarzuilens
Klaas Koornwinder 69
13 (2)
24-03 Stinzenplanten Nijenrode
Willemien Valewink
5
1 (3)
14-04 Vechtenstein en Commelinhof
Jan van Schooten
30
26-05 Kikkers en Vissen in de Zodden Marijke Zoetelief
45
09-06 Zoeken naar de Grote karekiet
Lolke Stelwagen
25
20-06 Midzomer in Utrecht		
Harm Dotinga
-		
(4)
22-06 Vaartocht Molenpolder
Bert van der Tol
18
22-09 Griftpark met paddenpoel
Werkgr. Utrecht
18
(5)
29-09 Paddenstoelen Gunterstein
Hanni Meulemans
20
27-10 Paddenstoelen Nijenrode
Willemien Valewink 63
35		
Totaal						
365
Excursie gekoppeld aan landelijke activiteit
20-01 Vogeltelling in Griftpark
Werkgr. Utrecht
-		
15-03 Klusdag NL-doet Vechtenstein
Marijke Zoetelief
18
16-03 Sterrenavond Tienhoven
Kees Vollering
8
Natuurontbijt 		
Marijke Zoetelief
14
26-10 Nacht van de Nacht		
Marcel Blekendaal 60
Totaal 						
124
		
Voor de Jeugd en de ouders / grootouders
01-06 Scharrelkids Fort Maarsseveen Marijke Zoetelief
5
27-11 Scharrlkids de Kerstkomeet
Marijke Zoetelief
11
Scholenwerk Maarssen			
440		
Totaal 						
471
Cursussen					
deelnemers
Natuurgidsencursus
Werkgroep NG-cursus
20
Natuurcursus Maarssen Werkgroep Natuurcursus
36
Stadsnatuur Utrecht
Werkgroep Utrecht
29
Vechtologie
Vechtplassen commissie
50
Totaal 						
135
Natuurbeheer 					
19-01 Essen knotten
I.s.m. het Natuur centrum
Commelinhof
Werkgroep Commelinhof
Totaal						

(6)
3
11
10		

4
11		
(7)
opm.

(8)
(9)
(10)

-		
(11)
237			
237
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PR/Bres/Winkeltje					bezoekers/aantal opm.
Persberichten		
PR-werkgroep
Verenigingsblad De Bres
Werkgroep De Bres
4x
Informatie stand/winkeltje
Werkgroep Winkeltje
11 x
(12)

Activiteiten voor leden
J.P. Thijssedag		
Wandelingen		
Activiteiten vergaderingen
Opmerkingen
1 Bij het aantal deelnemers zijn geen
IVN gidsen of begeleiders meegeteld.
2 De uilenexcursie wordt gehouden
in samenwerking met de Vogelgroep
Utrecht.
3 De stinzenplantenexcursie in het
park van Nijenrode viel in een periode
waarover Remco Campert zou schrijven: “Vergis ik me of heb ik ooit zo’n
lang mistroostige winter meegemaakt?
Zelfs mijn woorden trekken handschoenen aan”. Een dag waarop we normaal
gesproken grote aantallen bezoekers
trekken.
4 Door de hevige regenval zag de
hoofdgids zich genoodzaakt om de
excursie af te blazen.
5 Van de bezoekers die op de activiteiten in het Griftpark afkwamen zijn
alleen de deelnemers geteld aan de
activiteit/excursie die rond de paddenpoel is gehouden.
6 Er is niet bijgehouden hoeveel personen hebben deelgenomen aan de
vogeltelling.
7 Scholenproject in heel Stichtse
Vecht. Aan het Heksenpas en Paddenstoelen pad namen 440 leerlingen deel
van 4 t/m 6 jaar. De kinderen komen in
groepjes onder begeleiding van (groot)
ouders naar bos of park om daar allerlei natuuropdrachten te doen..
8 20 deelnemers hebben de natuurgidsencursus afgerond, daarvan waren 12

Ad hoc werkgroep
Werkgroep wandelingen
Het bestuur		

3x
2x

van de eigen afdeling, 7 van de IVN afdeling Woerden en één uit Nieuwkoop.
9 De werkgroep Natuurcursus organiseert in het voor- en najaar en groencursus. De voorjaarscursus telde 14
deelnemers, de cursus in het najaar 22
10 Het bestuur van IVN Vecht & Plassengebied is in gesprek met de Vechtplassencommissie over het gezamenlijk opzetten van een leergang over de
Vechtstreek. De Vechtplassencommissie heeft de eerste twee modules al zo
goed als rond. De afdeling sluit daarom
aan op een rijdende trein. Het IVN is
een gelijkgestemde organisatie met
veel kennis over de natuur en met een
geïnteresseerde achterban (zie ook het
zomernummer van De Bres 2013).
11 Het knotten van de Essen van het
Essenhakhout in het park van Vechtenstein gebeurt op initiatief van het
Milieucentrum Maarssen. De afdeling
Vecht & Plassengebied sluit zich daar
bij aan. Het is niet ondenkbaar dat dit
de laatste keer was omdat het hele
terrein te lijden heeft onder de Essenziekte. (zie De Bres van januari 2014)
12 De informatiestand/winkeltje is drie
keer opgesteld tijdens excursies en
acht keer bij evenementen
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Excursie en activiteitenprogramma 2014

19 januari
07 februari
16 februari
02 maart
07 maart
21 maart
22 maart
30 maart
09 april
13 april 		
27 april		
25 mei		
19 juni		
21 juni		
29 augustus
30 augustus
06 september
07 september
21 september
28 september
25 oktober
26 oktober
23. zondag

Landelijke (tuin)vogeltelling in het Griftpark
Uilenexcursie in Haarzuilens
Opening van de Commelinhof
Vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen
Sterrenavond bij Museum Vredegoed
NL DOET.nl klusdag in Vechtenstein
De stinzenplanten van Amelisweerd
De Stinzenplanten van Nijenrode
Scharrelkids workshopavond in buurthuis Oudwijk
Scharrelkidsnatuurmiddag in park Boeyendaal
De dag van Vechtenstein.
De ringslangen van nieuw Wulven
Midzomeravond in Amelisweerd
IVN watersafari in de Maarsseveenseplas
Vleermuizenexcursie in Vechtenstein
Avondvaartocht door de Molenpolder
J.P. Thijssedag
Vis- en Kikkerexcursie in de Westbroekse Zodden i.s.m Ravon
Oogstfeest in het Griftpark
Het Gunterstein van de paddenstoelen top tien
Nacht van de Nacht, bij fort Maarsseveen
Paddenstoelen op de buitenplaats Nijenrode
Najaar op Goudenstein, over Knoppen, vruchten

Jeugdwerkgroep
De Scharrelkids cursus/workshop is in
juni gehouden bij fort Maarsseveen en
in november bij Museum Vredegoed
in samenwerking met de Sterrenwerkgroep. Marijke Zoetelief heeft in het
kader van de Scharrelkids gegidst
bij IVN afdelingen Amsterdam, Zuid
Kennemerland, Arnhem en Amersfoort
in samenwerking met de gidsen van de
plaatselijke afdeling.
Aan de scharrelkidscursus hebben 4
stagiaires meegedaan als onderdeel
van hun maatschappelijke stage. En
zij deden dit ook bij de Nacht van de
nacht en met groot succes!
Twee leerlingen van de Hogeschool
van de Journalistiek hebben verslag
uitgebracht van de laatstgenoemde
Scharrelkidsactiviteit.
Tijdens het Natuurontbijt en de J.P.
Thijssedag hebben er jeugdactiviteiten
plaatsgevonden.
André Roeffen en Marijke Zoetelief
hebben met schoolklassen uit de
Stichtse Vecht (440 leerlingen) en
Nieuwegein (1050 leerlingen) buiten
natuurprojecten gedaan. Dit waren het
Willie Wurm en Robin Hood project in
Nieuwegein en het heksen pad en Paddenstoelen pad in Stichtse Vecht.
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23 maart was er op het landgoed
Oostbroek een regionale dag voor IVN
jeugdbegeleiders waar we aan mee
hebben gedaan.
Marijke Zoetelief heeft deelgenomen
aan de landelijke klankbordgroep
Jeugd en Jongerenbeleid en heeft
regelmatig overleg met Monica Ralling,
de landelijke coördinator van Scharrelkids.

Tijdens de volgende publieksexcursies
heeft de Jeugdwerkgroep activiteiten
verzorgd voor de jeugd: De Landelijke
vogeltelling in het Griftpark in Utrecht,
waarbij vetbollen werden gemaakt;
de Bollen- en knollentocht tijdens de
Stinzenplantenexcursie op Nijenrode;
de paddenstoelentocht op Nijenrode;
de Kinderexcursie in het Griftpark en
tijdens de Nacht van de Nacht.
De plannen voor 2014:
Het ondersteunen van excursies door
het begeleiden van één of meerdere
groepen met kinderen. De Scharrelkidscursus op 9 en 13 april en een
groots opgezet gezinsevenement op 27
april bij de IVN Vechtenstein dag incl.
de Natuurbrunch! Voor scholing wordt
gebruik gemaakt van het aanbod van
het consulentschap Utrecht.
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Werkgroep Natuurcursus
In 2013 is er een voorjaarscursus en
een najaarscursus gegeven. De natuurcursus bestaat uit 5 avonden en 5
ochtend excursies.
In de voorjaarscursus zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
Bethunepolder: excursie in de Bethunepolder door Marcel Blekendaal
Plantjes tussen de tegels: excursie in
Maarssen door Pien Jansen
Zangvogels en vogelgeluiden: excursie
bij Tienhoven door Theo van Schie
Strand en duinen: lange excursie (geen
avondbijeenkomst) naar IJmuiden met
Marijke Zoetelief
Planten en bodemschimmels
Aan de voorjaarscursus hebben 14
cursisten deelgenomen.
In de najaarscursus zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
Vogels ringen: excursie naar het vogelringstation ’t Gooi met Harry van Rooi
Waterleidingplas Loenen: lange vaaren wandelexcursie (geen avondbijeenkomst) met Nico Bouman
Paddenstoelen: excursie naar Over
Holland met Hanni Mik

Bomen en vruchten: excursie naar
Goudenstein met Erik Broeke
Bevers: excursie naar Bosdijk (muskusratten) met Klaas Koornwinder
Aan de najaarscursus hebben 22 cursisten deelgenomen.
Naar aanleiding van het tegenvallend
aantal deelnemers aan de najaarscursus in 2012 heeft de werkgroep extra
activiteiten uitgevoerd om deelnemers
te werven. Dit heeft geresulteerd in een
toename van het aantal deelnemers.
Ook is met het bestuur gebrainstormd
over werving en zijn er betere afspraken gemaakt met het bestuur over PR
activiteiten. De wervingsactiviteiten
hebben resultaat gehad en de samenwerking met het bestuur (wat betreft
PR) is verbeterd.
Plannen voor 2014:
In 2014 organiseren we weer een
natuurcursus in het voorjaar en in het
najaar. Van het bestuur verwachten we
een gezonde dosis interesse, reacties
op vragen/mails, adequate acties als
het gaat om PR activiteiten (zorgen
voor plaatsen van stukjes op website
en in kranten, waarbij wij zelf de stukjes
aanleveren).

Natuurgidsencursus
De natuurgidsencursus is in 2012
gestart met 23 cursisten. 3 cursisten
zijn tussentijds gestopt en 20 cursisten
hebben in juli 2013 hun diploma ‘Natuurgids’ in ontvangst mogen nemen.
De feestelijke diploma-uitreiking was
op 6 juli 2013. Het was een prachtige zonnige dag en de mooie locatie
Oostbroek maakte het geheel extra
feestelijk. Behalve de cursisten en hun
partners, waren ook docenten, de besturen van IVN Woerden en IVN Vecht
& Plassen en natuurlijk ook het cursusteam aanwezig. Iedere cursist kreeg
bij de inontvangstneming van zijn/haar
diploma een vriendelijk woord van zijn/
haar mentor. Ook werden de leden van
het cursusteam hartelijk bedankt voor
het vele werk dat zij verricht hebben. Er
was lekker biologisch eten en drinken
en aan het eind van de dag werd het
cursusteam toegezongen door de cursisten. Al met al een prachtige afsluiting
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van 1,5 jaar hard werken en natuurlijk
ook genieten van de natuur en van de
medecursisten. Ook voor het cursusteam was het een mooi einde van al
hun inspanningen, die al een jaar voor
de start van de natuurgidsencursus
waren begonnen.
Van de 20 afgestudeerden zijn 12 mensen lid bij IVN Vecht & Plassen.
Al deze nieuwe natuurgidsen, hebben
hun weg binnen het IVN gevonden.
Zij hebben zich aangesloten bij een
van de volgende werkgroepen: werkgroep Utrecht, vleermuizenwerkgroep,
paddenstoelenwerkgroep en jeugdwerkgroep. Deze nieuwe natuurgidsen
zijn een prachtige aanwinst voor onze
vereniging.
2 nieuwe natuurgidsen hebben zelf
een werkgroep opgericht: de vogelwerkgroep.
Zoals het er nu naar uitziet, gaan we
ons in 2015 weer bezinnen op een
nieuwe natuurgidsencursus, die dan in
2016 van start zal gaan.
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Werkgroep Paddenstoelen
Op 6 september begon de werkgroep
met een paddenstoelen inventarisatie rond de Kleine Maarsseveense
plas. Het was droog en warm, dus de
verwachtingen waren niet hoog gespannen, maar zoals altijd was er wel
wat te vinden. De Harde populierboleet
bijvoorbeeld, een soort die je niet alle
dagen tegenkomt. Na het buitengebeuren hebben we met microscopen
naar verschillende sporen gekeken en
geprobeerd om cystiden te vinden. Dit
zijn cellen aan de rand van bv. de plaaa
tjes, die kenmerkend zijn voor de soort.
Twee weken later mochten we met de
Mycologische vereniging mee op excursie in Over Holland. Dit was natuurlijk erg leerzaam. In september volgden
verder nog het voorwandelen voor de
publieksexcursie in Gunterstein. De
wandeling werd aardig bezocht, door
zo’n 23 mensen, waaronder ook de
huidige bewoners van Gunterstein.
In oktober hebben we onder barre
omstandigheden gelopen in Holland-

se Rading. Tijdens het speuren naar
leuke soorten stuitten we onverwacht
op een prachtige dassenburcht, een
leuk extraatje. Tot op de draad natgeregend hebben we na afloop heerlijk
in de stationstaveerne wat gegeten en
gedronken.
Bij de publieksexcursie Nijenrode hebben alle werkgroepleden, plus natuurlijk alle oudgedienden met liefde voor
paddenstoelen en/of kinderen, zich
ingezet bij de rondleidingen. Met de
werkgroep hadden we twee maal voorgelopen voor deze jaarlijkse happening. Ook voor de natuurcursus hebben
de werkgroepleden meegedaan met de
bijbehorende paddenstoelenexcursie.
In een te beleggen bijeenkomst (in juni)
moeten we maar eens gaan bespreken
wat er verder nog ondernomen kan
worden. Te denken valt aan: hoe kunnen we ons enthousiasme nog meer
overdragen op anderen, wat kunnen
we zelf doen aan meer kennis verkrijgen, enz.
Het was weer een leuk jaar. Op naar
het seizoen 2014.

Werkgroep Utrecht
De werkgroep Utrecht bestaat uit ongeveer 12 leden, die bijna elke maand op
donderdag bij elkaar komen om nieuwe
plannen te smeden en verslag te doen
van activiteiten. We vergaderen in
Griftsteede, het honk van NMC in het
Griftpark. Als tegenprestatie zorgen
we voor een excursieprogramma in
samenwerking met de ‘steedes’ in
Utrechtse parken.
In mei en juni organiseerden we voor
de tweede keer de cursus ‘Stadsnatuur’. 4 lezingen en 4 excursies met als
onderwerpen: vlinders, natuurvriendelijke tuinen, bodemdiertjes en medicinale
planten. Er was veel belangstelling, uiteindelijk hadden we 30 aanmeldingen.
Het voorbereiden van de avonden en
de excursies vraagt veel energie maar
geeft veel voldoening. Het maken van
een affiche, een begroting, het regelen
van de locatie (Griftsteede,) en het
bijhouden van de emailreacties werden
door de verschillende werkgroepleden
uitgevoerd. Met het cursusgeld konden
we de kosten betalen.
We kregen tijdens onze vergaderingen bezoek van de Utrechtse afdeling
van de KNNV en van de Vrienden van
Amelisweerd. Deze kennismakingen
gaan in 2014 tot gezamenlijke activiteiten leiden.
6 Leden van de werkgroep hebben in
2013 de natuurgidsencursus met succes afgesloten.
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Christien Hidding organiseerde een excursie over Bomen&Mystiek. Ondanks
de ijzige kou op 24 maart waren er 18
deelnemers. Ze geeft volgend jaar een
vervolg bij het Utrechts Landschap.
Op zaterdag 6 april hebben schoolkinderen en ouders onder leiding van
Sim Visser een ringslangenbroeihoop
aangelegd in de Stadstuin Zuilen.
Dirk Jan Boerwinkel en Harm Dotinga
gaven op 25 mei een excursie stadsnatuur voor donateurs van het WNF in de
Utrechtse binnenstad.
Paul van der Heijden verzorgde een
workshop bij de jaarlijkse conferentie
voor Utrechtse groene vrijwilligers op
zaterdag 1 juni. ‘Ons’ winkeltje was
aanwezig (bedankt Jan&Tineke). Het
was een prettige netwerkdag met 200
deelnemers. (zie http://www.utrecht.nl/
natuur-en-milieucommunicatie/conferentie-stadsnatuur-voor-u/)
Op 20 oktober was het weer beter dan
op 23 juni: de bomenwandeling met 15
kinderen en ouders in het Gagelpark in
Overvecht kon eindelijk wel doorgaan.
Verslag in stripvorm toegevoegd!

Plannen voor 2014:
In het voorjaar van 2014 gaan we weer
een cursus Stadsnatuur organiseren.
We gaan verder met de activiteiten die
we ook in 2013 hebben uitgevoerd.
Harm Dotinga is onze bestuurscontactman, we zullen al onze wensen direct
aan hem melden.
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Vleermuizenwerkgroep

Vogelwerkgroep

In 2013 is wederom gezocht naar de
Tweekleurige Vleermuizen en ze zijn
gevonden, weliswaar in een ander rijtje
huizen in Maarssenbroek.
Op kasteelpark De Haar is, aangevuld
met andere vrijwilligers, actief meegedaan met het inventariseren van
vleermuisverblijven ed .
Met de Vleermuis Werkgroep Utrecht
zijn wintertellingen uitgevoerd.
Over de opvang van vleermuizen: het
hele jaar door zijn meldingen afgehandeld en herstelde vleermuizen weer
losgelaten.
Er heeft een succesvolle excursie
plaatsgevonden nabij het MEC in
Maarssenbroek.

De vogelwerkgroep zou na het beëindigen van de natuurgidsencursus meer
gestalte krijgen. Het reisje naar Texel
als eindopdracht voor Hanneke en Ingrid was een soort startschot hiervoor.
Op 15 september is een excursie
geweest naar Willeskop. Door het later
uitkomen dan verwacht van de Bres
is dit niet op tijd bij de leden aangekomen. Het was daardoor een klein maar
zeer select groepje dat heeft genoten
van de vele soorten vogels met als
hoogtepunten: de bontbekplevier, watersnip en zwarte ruiter.
De plannen voor Starrevaart op 6 oktober hebben we moeten annuleren vanwege storm en regen. Deze excursie
staat zeker in de planning voor 2014.
In oktober zijn er plannen gesmeed
voor een weekendje Fochteloërveen
2014. Wij hebben daar alvast genoten
van de kruisbekken, geelgors, ruigpootbuizerd, blauwe en bruine kiekendieven, roodborsttapuiten en koperwieken.
Dat belooft heel wat.
Wij kijken terug op een positief jaar wat
betreft het aantal en soorten vogels.
We hebben zin in het
volgend jaar.

Plannen voor 2014:
Tweekleurige vleermuizen zoeken en
vinden
Op kasteelpark de Haar monitoren wat
er in 2013 gevonden is
Wintertellingen doen samen met de
Vleermuis Werkgroep Utrecht
Opvang vleermuizen: het hele jaar door
meldingen afhandelen en herstelde
vleermuizen weer loslaten
NL Doet in Vechtenstein: kasten
renoveren en nieuwe ophangen. De
ijskelder oppimpen.
Dag van Vechtenstein: vleermuis voorlichting geven, mini excursies.
De vleermuiskasten in
Park Vechtenstein zijn
aan vervanging toe.
De werkgroep
verwacht hierbij
financiële
ondersteuning
vanuit het bestuur.

Werkgroep Lange
afstandswandelingen
In 2013 waren door de werkgroep
weer 4 dagwandelingen georganiseerd, met als doel IVN-ers, actief of
niet meer actief, bij te scholen, en in
aangenaam gezelschap een dag in de
natuur te door te brengen.
Er werd weer in verschillende landschappen van Nederland gewandeld.
De eerste in april was in de omgeving
van Castricum. Het was een strand- en
(Kennemer)duin-wandeling.
In juni was er een historische wandeling
in de omgeving van Rhenen over de zuidelijkste punt van de Utrechtse Heuvelrug.
In augustus is er gewandeld in Botshol
met als extra een roeitocht op de plas
aldaar.
De laatste wandeling in oktober was
als jubileumwandeling bedacht vanwege het 25 jarig bestaan van de werkgroep. Helaas moest deze vanwege
hevige regenbuien worden afgelast.
De plannen voor 2014 zijn alweer gemaakt en daarom vermelden we graag
de 4 data en doen een oproep om ook
eens op een zondag mee te wandelen.
De organisatie ligt in handen van Jan
Maasen en Reint Dragt.
Wandeling 1 op zondag 6 april           
Wandeling 2 op zondag 1 juni                   
Wandeling 3 op zondag 24 augustus
Wandeling 4 op zondag 19 oktober

De Waterwerkgroep
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Voor ons was de Vis- en kikkerexcursie in de Westbroekse Zodden de
topper van het jaar. Samen met een
paar mensen van het Ravon (reptielen,
amfibieën en vissen onderzoek Nederland) en de IVN’ers Lolke Stelwagen,
Herman Offereins, Peter van Wieringen
(Ringslangen), Bert Berends en Marijke
Zoetelief is het een hele interactieve
excursie geworden. Iedereen (van jong
tot oud) met of zonder waadpak mocht
met kleine tot zeer grote schepnetten
aan de slag. Er zijn 18 soorten vissen
gevangen, waaronder een Snoekje
en de Kleine modderkruiper. Bijzondere vangsten waren ook de Heikikker, de Moerasspin (7 cm.!), de Rode
Amerikaanse rivierkreeft en de Grote
spinnende waterkever. Zelf doen en
ontdekken dat was het credo tijdens
deze excursie. De activiteit was een
experiment, maar werkte heel goed,
zelfs met 38 deelnemers!
In de paddenpoel bij het Griftpark hebben we een watersafari gehouden. En
tijdens de diverse Scharrelkids natuurmiddagen zijn altijd ook waterbeestjes
geschept. Marijke Zoetelief heeft op
29 november deelgenomen aan de
Landelijke Waternetwerkmiddag om
o.a. ideeën op te doen voor de landelijke Slootjesdagen die op 21 en 22 juni
2014 worden gehouden.
Plannen voor 2014:
17 juni, om 20.00 u. Biselworkshop bij
IVN Zuid-Kennemerland
21 juni, om 10.00 u. Watersafari,
Snorkelen en scheppen, in de Maarsseveense plas
7 sept. om 14.00u. Vis- en kikkerexcursie in de Westbroekse Zodden
21 sept. om 14.00 u. Watersafari Paddenpoel Griftpark
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Werkgroep het Winkeltje
Na de Algemene Ledenvergadering in
maart 2013, is de organisatie van het
winkeltje door Tineke van Schooten
overgenomen van Hanneke Boom. Zij
wordt daarbij gesteund door Jan van
Schooten.
In 2013 hebben we met het winkeltje
bij 3 IVN excursies gestaan. Verder
hebben wij op uitnodiging van het
Milieu Centrum Utrecht 2 x bij Tuincentra gestaan naast een kraam van het
Milieu Centrum Utrecht over milieuvriendelijk tuinieren. We hebben op de
Tuindagen bij Slot Zuylen, het Oogstfeest in het Griftpark en 2 dagen op de
Kerstmarkt gestaan. Verder hebben we
ook nog op de Conferentie Stadsnatuur
in Utrecht gestaan. Vooral de Tuindagen, het Oogstfeest en de Kerstmarkt
waren erg succesvol voor wat betreft
de verkoop en de belangstelling van
het publiek.
Dit jaar hebben we voor het eerst op de
kerstmarkt in het Maximapark gestaan.
Dat was een groot succes. We hebben

behalve de gebruikelijke producten,
ook zelfgemaakte producten aangeboden: vogelhuisjes met pindakaas en
boomstammetjes met vogelvoer.
Het vinden van voldoende ‘winkelpersoneel’ is dit jaar geen probleem
geweest. Na een oproep aan de actieve leden, waren er steeds voldoende
aanmeldingen.
De plannen voor 2014 zijn vooral vaker
op publieksmanifestaties staan met
ons winkeltje, ons bezinnen op nieuwe,
liefst zelfgemaakte, producten. We
willen de aankleding van onze winkel
vernieuwen door meer geplastificeerde
posters op te hangen met duidelijke
informatie over en mooie foto’s van
onze activiteiten. Aan het bestuur is
gevraagd een bedrag hiervoor in de
begroting op te nemen.
Dit jaar gaan we weer op de kerstmarkt
staan. We hopen voldoende personeel te hebben om de vrijwilligers in
de kraam eerder af te lossen. 2 ½ uur
bleek in deze tijd van het jaar te lang
te zijn.

De J.P. Thijssedag
Zaterdag 28 september, het was een
uur of tien als we per boot vanaf de
Rijnstroom vertrokken naar de boomgaard van Amelisweerd. Van daaruit
volgde een excursie door de beheerder
van Amelisweerd naar het Trapezium
bos en het terrein dat wordt aangeduid
als het Engelse werk. Om na de Picknick met de stroom mee terug te roeien
naar het vertrekpunt. De dag werd in
de zon, afgesloten in de traditie van
IVN Vecht & Plassengebied. Dit alles
is georganiseerd door Dries, Friedi,
Hanneke en Tineke.
Het trapezium bos en het Engelse werk
gaan de komende tijd op de schop.
In het Trapezium bos staan ongeveer
500 monumentale beuken waarvan
er een groot aantal in slechte staat
is. Na overleg met vele instanties
en belangengroepen ligt er nu een
plan waarvoor voldoende draagvlak
is. Amelisweerd is een drukbezocht
wandelgebied en dat moet zo blijven.

JAARVERSLAG
2013
Kort gezegd worden de wandelpaden
verbreed naar de vroegere situatie en
het plaveisel van lanen en paden wordt
verbeterd. Alle gezonde bomen blijven
staan, de rest wordt vervangen. Rond
het huis Oud Amelisweerd wordt het
losliggende hout verwijderd, het bos
moet daar de uitstraling krijgen van een
park. Daar is niet iedereen blij mee,
dood hout trekt insecten en dieren die
daar van leven en schimmels en dus
paddenstoelen. Er is aandacht voor
de ondergroei, doorkijkjes en aan de
randen van het bos komen banken met
uitzicht op een landschap van eeuwen.

Het Engelse werk is een deel van het
bos dat 200 jaar terug is ingericht in de
Engelse landschapsstijl. Een gebied
met kronkelende paden en waterpartijen die bijna werden aangeduid
als Beek en waarvan het einde nooit
zichtbaar was. Er werd gezorgd voor
hoogteverschillen, bruggen en een variëteit aan bomen. Door erosie is er van
die inrichting niet veel meer over.

CURSUS
STADSNATUUR
UTRECHT 2014
Wel eens een hooilandje gezien? Of
een metselbij en weet je waarom die zo
heet? En waarom leven vleermuizen zo
graag in de stad? In de cursus Stadsnatuur leer je er alles over!
De Werkgroep Utrecht van IVN Vechten Plassen organiseert, samen met de
KNNV, voor de derde keer de voorjaarscursus Stadsnatuur. Alle onderwerpen gaan over natuur in de stad die
niet echt opvalt en waar je waarschijnlijk vaak langs bent gekomen zonder
het op te merken.
Voor de cursus is geen voorkennis nodig. Heb je al een keer eerder deelgenomen aan de cursus Stadsnatuur: alle
onderwerpen zijn nieuw, dus gewoon
meedoen.
We organiseren lezingen gecombineerd met een excursie in of dichtbij de
stad.
(Wilde) bijen en hommels
Op donderdagavond 15 mei is de
lezing en op zaterdagochtend 17 mei
de excursie
Vleermuizen
Op donderdagavond 12 juni is de
lezing gecombineerd met de excursie
in het Griftpark
“Nieuwe Wildernis” in het Noorderpark
Op zaterdagochtend 14 juni is de fietsexcursie
Hooilandjes in de stad,
in samenwerking met de KNNV
Op donderdagavond 26 juni is de
lezing en op zaterdagochtend 28 juni
de excursie

De lezingen zijn van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur in Stadsboerderij
Griftsteede, Van Swindenstraat 129 te
Utrecht.
Griftsteede ligt in het Griftpark.
Dankzij onze samenwerking met de
afdeling Natuur & Milieu Communicatie
(NMC) van de gemeente Utrecht kunnen we hier gebruik van maken.
De excursies vinden plaats op zaterdag
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Info over waar we de excursies gaan
doen, krijg je bij de eerste bijeenkomst.
De lezingen en excursies worden
verzorgd door natuurgidsen van IVN en
de KNNV.
Aanmelden via een mail aan
stadsnatuur@hotmail.com.
Kosten:
Voor de hele cursus: 25 euro
Voor IVN-leden (*), KNNV-leden en
U-pashouder (**): 15 euro
(*) alleen voor mensen die bij aanmelding al IVN-lid zijn én de contributie
hebben betaald.
(**) U-pas graag bij de eerste lezing
meenemen.
Te voldoen op rekeningnummer
NL45INGB0003733225 van IVN Vecht
& Plassengebied,
ovv. Cursus Stadsnatuur 2014
Meer informatie is te vinden op
http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied en via
stadsnatuur@hotmail.com

Erik Broeke
In 1608 koopt Jan Jacobsz Bal (Huydecoper) als belegging hofstede ‘De
Gouden Hoeff’ gelegen aan de Vecht
bij Maarsen en de bijbehorende steenbakkerij. Daarmee was hij een van de
eersten die besloot tot de aanschaf van
een buitenplaats. In 1628 laat zijn zoon
Joan tegen de boerderij een voorhuis
bouwen. Het schilderij van Jan van
der Heijden dat hij rond 1666 maakte laat een buitenplaats zien in een
schilderachtige omgeving (hij moest
het schilderij immers zien te verkopen).
De schilder is beroemd om het juiste
gebruik van het perspectief bij de voorstelling en het loof van de bomen bij
het huis. Het inschilderen van figuren

liet hij aan anderen over. Sotteby’s in
New York geeft de volgende omschrijving van het schilderij: View of Goudestein with een woman and a child
walking beside a dyke.
De dijk was niet meer dan een paadje
langs de sloot tussen Goudestein en
Silversteijn. Hoe het er in werkelijkheid
uitzag is te zien in het boek ‘Stinzenplanten’ van Piet Bakker uit 1985,
waarin een plattegrond van het toenmalige Goudestein is opgenomen met
de herenwoning, boerderij, hooibergen,
duiventil, tuin en boomgaard.
In 1717 wordt de buitenplaats uitgebreid door de aankoop van het naastgelegen Silversteijn. In 1754 werd de
eerste steen gelegd van het huidige
Goudestein.

Huydencoper, zo vertelt Erik: ‘ kocht
de boerderij in de eerste plaats om er
aan te verdienen. Naast burgemeester
van Amsterdam was hij vooral handelaar en ondernemer. De buitenplaats
lag op de oeverwal aan de Vecht op
vruchtbare goed uitwaterende grond.
In de steden was een grote vraag naar
pannen en baksteen. In Maarssen
werd aan alle voorwaarden voldaan om
er financieel gezien een succes van
te maken. Op de komgrond achter de
oeverwal was klei als grondstof voor
de baksteen en vooral voor dakpannen voorhanden. In de omgeving was
volop veen als brandstof voor de oven
en het vervoer ging over de Vecht.
De grond achter de Diependaalsedijk
ligt nu een paar spaden lager, omdat
daar klei is afgegraven. Later stelden
de Huydencopers zich op als project
ontwikkelaars, een deel van hun grond
deelden ze op in kavels. Op wat nu de
buitenplaats Doornburgh is werden aan
de Vecht de buitenplaatsen Elsenburg,
Somerbergen en Vechtleven gebouwd.
Het huis van Doornburg lag daar
achter. Daarom is de pronkzijde niet
naar de Vecht gericht. Ze deden aan
stadsontwikkeling en lieten haaks op
de Vecht de Klokjeslaan, Kortelaan en
Driehoekslaan aanleggen met laanbomen erlangs. Op de kavels langs die
wegen werden buitenhuisjes gebouwd
die ze verkochten met daaraan gekoppeld de plicht om de wegen de bomen
te onderhouden. Het wijkje staat nu
bekend als De lanen’.
Op de vraag waar hij de kennis vandaan heeft antwoordt Erik: ‘Als je - op
je studietijd na - altijd in het dorp hebt
gewoond en interesse hebt in hoe een
gebied is ontstaan dan vind je het leuk
om dat soort zaken te weten. Een dorp
ontstaat is niet zomaar, dat heeft te

maken met zaken als handel, vervoer,
water en een droge plek. Ook bij het
ontstaan van een landschap en de
vegetatie geldt dat er aan bepaalde
voorwaarden moet worden voldaan.
Tijdens mijn opleiding aan de Hogere
Bosbouw en Cultuurtechnische School
( tegenwoordig Hogeschool Larenstein )
woonde ik in Arnhem. Ik volgde daar
de richting bosbouw, een theoretische
opleiding die was gericht op economische bosbouw. Omdat ik vond dat ik te
weinig kennis van soorten had ben ik
in 1991/1992 de IVN-natuurgidsencursus gaan volgen. In de praktijk bleek
dat weinige dat ik dacht te weten toch
meer te zijn dan wat de meeste mede
cursisten van de natuur wisten. Harrie
Pelgrim, Wim Baas en Lolke Stelwagen
waren enkele van de cursisten. Van
1996 tot 2002 was ik eerst lid van het
bestuur en later voorzitter. Als voorzitter volgde ik Lolke op en ik werd
op mijn beurt opgevolgd door Dries
Klooster. Tijdens de natuurgidsencursus 2004/2005 maakte ik deel uit van
het cursusteam. Voor de cursus van
start ging zijn we ruim een jaar bezig
geweest met de voorbereiding. Tijdens
de cursus leer je als gids veel over de
natuur, het landschap en hoe je als
gids de kennis en je enthousiasme
overbrengt op deelnemers aan activiteiten, iets dat elke gids op de eigen
manier doet’.
De Commelinhof in het park van Vechtenstein, is bekend om de grote collectie stinzenplanten. De tuin werd jarenlang onderhouden door de Werkgroep
Milieu Maarssen onder aanvoering
van Jan Wolters. Welke rol speelde
jij daarbij? ‘Jan Wolters was adviseur
van de gemeente op het gebied van
natuurvriendelijk beheer. Ik was blij
met z’n adviezen en zijn kennis, al

botste het ook wel eens want hij kon
behoorlijk compromisloos zijn. Toen hij
en de andere leden van de werkgroep
vanwege hun hoge leeftijd de tuin niet
langer konden onderhouden, zocht hij
een opvolger. Ik heb er een tijdje over
nagedacht en omdat niemand zich
meldde kwam het IVN in beeld. Wil je
zo’n tuin goed beheren, dan moet er
een organisatie achter staan, anders
wordt het niets. Er kwam respons uit
de afdeling wat leidde tot een solide
groep van mensen. Het bestuur van
de afdeling werd er bij betrokken en er
is een beheersovereenkomst gesloten
met de gemeente. Zelf weet ik vanuit
mijn opleiding wat nodig is voor een
goed beheer van de tuin. En wat de
natuur betreft, daarbij gaat het vooral
om bijsturen van de groei in plaats
van forceren’. ‘Nu we het toch over
Vechtenstein hebben, ook hier is klei
gewonnen ten behoeve van de steenen pannenbakkerijen, in wat nu het Essenhakhout is. ( Op de stafkaart 1908
is te zien dat Vechtenstein tussen twee
steenbakkerijen lag ) Om te voorkomen

dat het gebied onderliep wanneer het
water in de omliggende polder hoog
stond, is de Houtkade aangelegd. Op
de kade ligt het voetpad dat je rond het
Essenhakhout leidt.
‘In m’n vrije tijd mag ik graag biljarten.
Ik doe het al jaren en het verveelt
nooit. Ik mag graag klussen in de buitenlucht, zoals het knotten van bomen,
het uitdunnen van boomsingels, wieden en bestraten in de Commelinhof
als tegenhanger van het kantoorwerk.
Als vrijwilliger en gids bij Staatsbosbeheer verzorg ik rondvaarten met de
fluisterboot in de Molenpolder, Tijdens
de tocht vertel ik het een en ander over
het ontstaan van de polder en het
huidige beheer. Zo is het waterpeil van
de polder losgekoppeld van dat van het
boerenland, een factor die bepalend is
voor de natuurwaarde van het gebied.
Ik wijs op planten als Galigaan, Krabbescheer en de Ronde zonnedauw en
hoop daarmee een gebied te laten zien
dat de moeite waard is om in stand te
houden’.
Jaap Stavenuiter

De IVN Vechtenstein Natuurfeestdag
De duizend soorten van park
Vechtenstein, onder dat motto
wordt op zondag 27 april a.s. ‘De
dag van Vechtenstein’ gehouden,
waarvoor we buurtbewoners en
iedereen, oud en jong, die belangstelling heeft voor de natuur voor
uitnodigen. Voor de buitenwacht willen we die dag het park en het werk
van het IVN in de spotlight plaatsen
met een breed samengesteld
programma. We hopen belangstelling voor onze afdeling te wekken
en er voor onszelf een gezellige
dag van te maken. Het programma
start die dag om 11.30 uur met een
brunch in het park voor gasten die
zich daarvoor vooraf hebben
aangemeld. Van 13.00 tot 16.00 wordt
een scala aan workshops en korte
natuuractiviteiten gehouden waar
groot en klein aan kunnen deelnemen.
We laten zien dat de duizend
soorten in het park er ook echt zijn.
Om 16.00 uur is er een drankje voor
de eigen leden. Als centraal punt
van de activiteiten dient een centraal
plein met een informatiepunt. Het
wordt ingericht voor het houden van
workshops en het doen van onderzoek. Vandaaruit ook wordt verwezen naar plekken in het park waar
korte rondleidingen of bezichtigingen worden gehouden die de hele
middag door van start gaan.
De naam Vecht en Steyn komt voor
het eerst voor op een oorkonde
uit 1651. Het park is dan 1,5 hectare

groot en is in de loop van de jaren
door aankopen uitgegroeid tot de
huidige omvang van 18 hectare.
Het huidige park is in de 19e eeuw
opnieuw ingericht door de bekende
tuinarchitect Zocher. Er staat een
verscheidenheid aan bomen, van
Suiker Esdoorn tot Kaukasische
vleugelnoot die we laten zien. Het
Essenhakhout is een wereld op zich
met essenstoven die 180 jaar oud
zijn en mossen, zwammen en insecten die zich daar thuisvoelen.
Een wereld waar nu helaas onrust
gezaaid wordt. De IJskelder, toevluchtsoord voor vleermuizen staat
dan open. De Commelinhof met een
verscheidenheid van 300 soorten
planten
Met de Natuurbrunch wordt de
traditie van het jaarlijkse Natuurontbijt voortgezet. Ter gelegenheid
van ‘De dag van Vechtenstein’ deze
keer in de vorm van een brunch.
De Natuurbrunch is bedoeld voor
belangstellenden die overwegen om
lid te worden van het IVN. Zij kunnen
zich opgeven via www.natuurontbijt.
nl De eigen leden van de vereniging
kunnen zich aanmelden via de site
http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied. Van hen vragen we een
kleine bijdrage in de kosten. Mochten er toch nog plaatsen open zijn
dan kunnen bezoekers daar alsnog
bij aanschuiven. Voor nadere informatie over het Natuurontbijt kunt u
terecht bij Marijke Zoetelief,
tel: 06-28265081.

PoP-uP natuur
Ik ben een man. Dat wil zeggen: ik ben
niet zo van het ‘winkelen’. Ik koop mijn
schoenen altijd bij dezelfde winkel. En
dan ook nog het liefst dezelfde schoenen. Ze zitten lekker, zijn praktisch en
ze passen goed. Letterlijk en figuurlijk.
Als mens ben je op zoek naar zekerheid. Naar vaste waarden. Een vaste
baan, een blijvende relatie en een
bakker die al honderd jaar op dezelfde
plek bakt.
Maar onder de huidige economische
omstandigheden verandert dat. Je
hoort de laatste tijd vaak ‘stilstand is
achteruitgang’, je moet met je tijd meegaan. Als je als bakker je recept niet
aanpast dan kan je na 99 jaar de deur
sluiten. (Hoewel je volgens mij nu juist
met traditioneel gebakken
brood volgens eeuwenoud
recept wel weer nieuwe
klanten de winkel in
trekt, dus zo
eenvoudig is die

economie nog niet...). Maar goed, veel
oude bedrijven sluiten de deuren.
En dan? Leegstand is ook achteruitgang. Als je geen invulling geeft aan
lege panden verloedert de buurt en
voor je het weet groeit er van alles in
de lege schappen. En dat is voor ons
natuurfreaks wel weer heel spannend:
nieuwe (korst-)mosjes, schimmels en
kruipende beestjes die kunnen uitgroeien tot iets wat we niet meer hadden.
Neem de Oostvaardersplassen die bij
een vorige recessie niet zijn ingevuld
met de voorgenomen bedrijfsgebouwen en nu onze mateloos populaire
‘nieuwe wildernis’ zijn geworden. En
als er één gebied is waar resultaten uit
het verleden wel garantie bieden voor
de toekomst, dan is het wel de natuur.
Laat een broodje onbelegd liggen en je

kan er donder op zeggen dat er
van alles op gaat groeien.
Wij, mensen van de natuur
vinden dat fantastisch, maar
onze medeburgers zien liever
wat anders dan die vieze
schimmels en kriebelende
beestjes. Dus wordt er tegenwoordig hard gezocht naar
nieuwe invullingen voor leegstaande gebouwen om te voorkomen dat de natuur het van
ons overneemt. Nieuwe winkels
zijn er niet veel, dus gaan we
voor een alternatieve invulling:
pop up! Een tijdelijke pop-up
green-store (ook natuur, alleen
binnen de beperking van een
pot), een kunstgalerie of
studentenwoningen. Die
overigens op hun beurt ook

een mooie voedingsbodem vormen
voor nieuwe natuur.
Ik vind het wel spannend, ik houd
wel van verrassingen. Ik weet nog
wel een paar braakliggende
terreinen die liggen te wchten op
pionierplantjes en pop-up festi
vals. Dus kom maar op met die
ideeen voor een tijdelijke
invulling. Ruimte zat!
En hoe moet dat nou met mijn
schoenen? Ach, klompen lopen
ook lekker. Ik weet nog wel een
eeuwenoud bedrijfje dat weet
hoe je ze maakt...
De polderwachter

Wat voor weer vandaag
Nachtvorst

Nachtvorst is een verkeerd begrip voor
een verschijnsel waarbij alleen vorst
aan de grond optreedt. Vorst aan de
grond treedt in ons land op van herfst
tot voorjaar. Alleen dan wanneer de
temperatuur op klomphoogte (15 cm
boven de grond) onder het vriespunt
komt, terwijl de temperatuur op waarnemingshoogte (1,5 m boven de grond)
boven het vriespunt ligt, spreken we
over vorst aan de grond. Vriest het ook
op 1,5 m hoogte, dan spreken we over
vorst. Worden er nachtelijke minima
verwacht van omstreeks 3°C of lager
op waarnemingshoogte, dan kan er
vorst aan de grond optreden. Zware
vorst aan de grond met schade voor
het jonge pootgoed en bloesems van
fruittelers kan optreden tot de IJsheiligen in mei. Maar tot 21 juni (het begin
van de astronomische zomer) kan er in
ons land vorst aan de grond optreden.
Bij vorst aan de grond treedt vaak
rijpvorming op. Gras en lage gewassen
zijn dan bedekt met glinsterende ijskristallen. Ook bruggen en viaducten kunnen glad worden door rijp. Echter vorst
aan de grond wordt vooral door uitstraling van warmte van voorwerpen veroorzaakt en kunnen daardoor onder het
vriespunt geraken, terwijl de luchttemperatuur boven het vriespunt ligt. Vocht
in de lucht slaat dan neer op deze
objecten wat leidt tot deze rijpvorming.
Daarom kunnen ook auto's, daken van
huizen, maar ook takken met bloesems
bevriezen. Daarom wordt er bij kans
op vorst aan de grond met tevens ook
kans op vorst op waarnemingshoogte
in boomgaarden gesproeid, zodat zich

bij vorst een ijslaagje rond de bloesem
of vruchtafzetting vormt. Dat ijslaagje
vormt daarmee een schermend isolerend omhulsel tegen vorstschade.
Vorst aan de grond treedt vooral op bij
vrijwel windstil en helder weer in relatief droge lucht waarin weinig tot geen
wolken voorkomen. Onder deze omstandigheden kan na zonsondergang
het aardoppervlak beginnen met een
gestage afkoeling. Zijn er wolken, dan
wordt de door het aardoppervlak uitgestraalde warmte weer teruggekaatst en
wordt verdere afkoeling voor een groot
deel teniet gedaan. De uitgestraalde
warmte wordt dan vastgehouden. Vaak
worden de laagste temperaturen pas in
de nanacht of vroege ochtend bereikt
rond zonsopgang.
De lucht dicht bij het aardoppervlak
koelt door de warmte uitstraling van
het aardoppervlak bij gunstige omstandigheden sterk af. Daarbij geldt
dat het vrijwel windstil moet zijn, want
dan wordt de lucht aan de grond niet
of nauwelijks gemengd met de wat
hogere luchtlagen en kan de afkoeling
ongestoord doorgaan. Daarbij wordt de
koude luchtlaag steeds dikker.
Koude lucht is relatief zwaarder dan
warmere lucht en daarom stroomt de
koude lucht naar de laagste delen in
het landschap. Dat kunnen dalen en
kommen zijn, maar ook bosranden op
hellingen.
Is de lucht wat vochtiger, dan ontstaat
er grondmist (mistbanken). In dat geval
is het dauwpunt bereikt en zal het in
de lucht niet veel verder meer gaan
afkoelen en treedt er geen vorst aan de
grond op. Mist is feitelijk niets anders
dan bewolking die op het aardoppervlak rust en zoals we zagen voorkomt
bewolking verdere afkoeling aan het

aardoppervlak.
In beschutte tuinen van stedelijke
gebieden treedt vorst aan de grond
veel minder vaak op. Doorgaans koelt
het dan in de nacht onvoldoende af. In
stedelijke omgevingen liggen de temperaturen dan vaak een paar graden
hoger in deze situaties. Maar je kunt
het er toch maar beter niet op aan laten
komen met je jonge pootgoed in de
tuin!
Berijpt grasveld door vorst aan de grond in de herfst.

Resumerend: Als de minimumtemperatuur 's nachts of in de vroege ochtend
rond de 3°C of lager ligt (of verwacht
wordt), kan er bij windstil weer en sterren heldere lucht vorst aan de grond
optreden. Vormen zich op uitgebreide
schaal mistbanken, dan is de kans op
vorst aan de grond een stuk kleiner
voor die locaties waar de mistbanken
zich voordoen.
Ton Lindemann

Nieuws van de werkgroepen
Sterrenkijk avond 7 maart
Zoals elk jaar doen we mee met de
landelijke sterrenkijk avonden. Dit jaar
georganiseerd op 7-8 en 9 maart. Voor
ons excursieprogramma hebben we
gekozen voor vrijdagavond 7 maart op
ons thuishonk bij Bert, aan de Heuvellaan in Tienhoven.
Voordeel hierbij is de ruimte om het
schaalmodel van het zonnestelsel uit
te zetten (60 meter van de zon tot de
laatste planeet) met bovendien het
eventueel bijwonen van de geboorte
van lammetjes. Altijd leuk.
Inmiddels is het aantal telescopen
uitgegroeid tot 5 stuks, waarbij we een
ruime selectie kunnen aanbieden aan
objecten, variërend van de kraters op
de maan, planeten met manen tot sterrenhopen en sterrennevels.
Alles staat en valt natuurlijk met de
aanwezigheid van bewolking die het
geheel of gedeeltelijk onmogelijk kan
maken om iets te laten zien.
De weersverwachting voor deze avond
zag er niet goed uit. Een dik wolkendek
tot zeker 23:00 uur.

Om toch een interessante avond te
kunnen bieden, hebben we een alternatief programma in elkaar gezet met
een planetariumshow, waarbij we alles
via de beamer konden laten zien, de
eerste science fiction film uit 1902, en
een lezing over de ster evolutie.
Afspraak was wel dat we dit programma om 3 redenen zouden onderbreken.
De geboorte van een lammetje,
heldere sterrenhemel waarbij we alsnog naar buiten gaan,
pauze voor de koffie.
Ervan uitgaande dat we het alternatieve programma zouden moeten doen,
hadden we alles gereed staan voor de
ontvangsthet programma zou de avond
om 19:00 uur beginnen. Toen er om
19:30 uur nog niemand was, werden
we wel een beetje ongerust, en ben ik
buiten gaan kijken waar de 35 mensen
bleven die zich hadden aangemeld..
Tot mijn stomme verbazing, en tegen
alle voorspellingen in was het op dat
moment kraakhelder, met de maan in
het eerste kwartier, Jupiter stralend aan
de hemel tussen de diverse sterrenbeelden. Het duurde dus niet lang voordat we alles buiten hadden opgesteld.
Na controle op de website bleek dat
daar een aanvangstijd stond van 20:00
uur. Nog een half uur de tijd dus. Alle
telescopen waren hierdoor opgesteld
en ingesteld op het moment dat de
toestroming begon, en met moeite kon
ik de mensen weg praten bij de diverse
telescopen om een welkomstwoordje
te houden. Hierna heeft iedereen, groot
en klein, zich kunnen verbazen over al-

les wat te zien viel, onder ideale weersomstandigheden. Ook het schaalmodel
is meerdere keren afgelopen met uitleg
door Ton Lindeman.
Doordat de enige bewolking tijdens de
koffiepauze op kwam zetten, heeft dit
ons nauwelijks problemen gegeven.
Het is de mensen dusdanig goed bevallen dat er voor volgend jaar een 6de
persoon zich heeft aangemeld om mee
te doen met zijn telescoop.
Doordat er veel kinderen bij waren,
ging de grootste groep rond 21:00 uur
weer tevreden naar huis.
Met een meer dan tevreden gevoel
hebben we de avond om 21:30 uur
afgesloten en kijken we terug op een
meer dan geslaagde avond.
Volgend jaar weer.
Kees Vollering

Vogelwerkgroep
zondag 2 maart
Bezoek aan de Oostvaardersplassen,
veel gezien en genoten.

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.

