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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:

Belangrijke data in 2016 Het bestuur
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
Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend op
paddenstoelenjacht

Werkgroep excursies
Contactpersoon: Dries Klooster
Email: dries.klooster@telfort.nl
Aanvraag excursies: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl

Jeugdwerkgroep en scharrelkids
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com

Werkgroep communicatie
Contactpersonen
De Bres: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
PR en communicatie: Marloes van der Beek
Email: harald.marloes@telfort.nl
Website: Harm Dotinga
Email: h.dotinga@hetnet.nl
Winkeltje: functie vacant

Werkgroep Commelinhof
Contactpersoon: Pien Jansen
Email: pierina@freeler.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend open
voor onderhoud. Voor het publiek op
zondagmiddag van 21 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 bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep Utrecht
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel
Email: dirkjan.boerwinkel@gmail.com
Werkgroep natuurcursus
Contachtpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Henny Suidman
Email: hjmsuidman@hotmail.com

Bestuursvergaderingen
maandag 1 februari
maandag 21 maart
maandag 30 mei
maandag 5 september
maandag 17 oktober
maandag 12 december
Algemene Leden Vergadering
woensdag 23 maart
Thema- en activiteitenvergaderingen
zaterdag 23 april, 10.00 tot 15.00 uur
donderdag 10 november

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, John van Himbergen

Van de ledenadministratie
Als nieuwe leden heten wij van harte
welkom:

Gidsenvergadering
donderdag 29 september

Marjan Meijer
Petra Stelwagen (huisgenootlid)
Ineke van Werven

Ook belangrijk in 2016

En natuurlijk de cursisten van de Natuurgidsenopleiding, die later in deze
Bres worden genoemd.

11-12 maart, NLdoet dagen
16 maart, Nationale Boomfeestdag
27 maart, Zomertijd
28 maart, Het Uur der Aarde
22 april, Dag van de Aarde
14 mei, Nationele Molendag
21 mei, Fête de la Nature
3 juni, Nationale Nachtvlindernacht
September, Groene maand
6 september, Duurzame dinsdag
10-11 september, Open Monumentendag
19-25 september, Week van het Landschap
1 oktober, Nationale kringloopdag
9 oktober, Dag van de Duurzaamheid
29 oktober, Nacht van de Nacht
30 oktober, Wintertijd
5 november, Natuur werkdag
12 november, Dag van Respect
26 november, Niet-Winkeldag
7 december, Nationale Vrijwilligersdag
29 december, Dag van de biologische
diversiteit

10 leden en 2 donateurs hebben zich
afgemeld. Sommige leden melden
zich gedurende het jaar af per 31-12
van dat jaar. Vandaar dat het hier om
zoveel afmeldingen gaat.

https://www.facebook.com/ivn vecht &
plassengebied, achter dit ingewikkeld
adres gaat de face-book pagina van
IVN Vecht en Plassengebied schuil.
Het is een openbare groep, wil je zelf
iets plaatsen dan moet je even als lid
aanmelden bij Lolke Stelwagen.

Van het bestuur
Het bestuur presenteert dit jaar een
nieuw beleidsplan voor de vereniging.
Daarin zijn algemene doelstellingen
en een aantal concrete actiepunten
opgenomen voor de komende vijf jaren
(2016-2020). Saai, zult u misschien
denken. Ja, ik ga ook liever gewoon de
natuur in. Maar een beleidsplan kan
toch wel een nuttig instrument zijn om
de vereniging gezond en in beweging
te houden.
Uit de evaluatie van het vorige beleidsplan (2010-2015) is gebleken dat veel
actiepunten zijn gerealiseerd. Zo is er
een aanzienlijk aantal nieuwe gidsen
opgeleid die nu actief zijn in de vereniging, er zijn nieuwe werkgroepen opgericht, en wij hebben veel succesvolle
excursies en cursussen georganiseerd.
Dat laatste omvat onze goed lopende
natuurcursussen en de uitstekende
stadsnatuurcursus die jaarlijks wordt
georganiseerd door de werkgroep
Utrecht. Ook op communicatief gebied
hebben wij best veel bereikt: er is nu
een jaarfolder met alle excursies, de
bres is digitaal beschikbaar en de nieuwe website is ingericht en inmiddels
ons belangrijkste PR middel geworden.
Uiteraard zijn niet alle doelen bereikt.
Zo is het ons nog niet gelukt om (meer)
jongeren bij de vereniging te krijgen
en is de samenwerking met andere
afdelingen en organisaties vatbaar voor
verbetering.
Het beleidsplan voor de komende
jaren bevat daar dan ook opnieuw
actiepunten voor. Daarnaast blijft het
werven en binden van nieuwe (actieve) leden hoog op de agenda staan.
Extra aandacht wordt besteed aan de
prioritaire thema’s van het IVN, zoals
gezondheid, kinderen, groen in de
buurt en duurzaamheid. Bij het samenstellen van de doelen en actiepunten
hebben wij vanzelfsprekend rekening

gehouden met wat de leden hebben ingebracht tijdens de laatste ALV. Mocht
u nog suggesties hebben voor nieuwe
actiepunten, dan horen wij dat graag.
Reacties kunnen naar h.dotinga@
hetnet.nl. Het concept van het nieuwe
beleidsplan zal in de eerstvolgende
ALV worden gepresenteerd, besproken
en vastgesteld.
Harm Dotinga

Foto workshop bij de
Haarrijnse Plas

Onze vereniging heeft onlangs een
korte natuurfotografie workshop gehouden. Hanneke Boom en fotografe
Heleen Schoorl stonden voor de organisatie. Het programma bestond uit een
theorie-avond in het Griftpark en een
praktijk-ochtend bij de Haarrijnse Plas.
Wij zijn als cursisten met het onderwerp: “mens en natuur, in balans en uit
balans” aan de slag gegaan.
Als ik naar mijn eigen foto’s kijk lukt
het mij niet altijd zoals ik het in mijn
hoofd heb het op de gevoelige plaat
te krijgen. Tijdens de praktijk rond de

Haarrijnse Plas zijn we creatief aan de
slag gegaan.
De weersomstandigheden waren ideaal: zonnig en droog. Heleen gaf hier
en daar aanwijzingen aan de fotografen. In de uitwisseling onderling deden
we ook nieuwe ideeën op. Na een
uurtje zijn er flink wat foto’s gemaakt en
naar zeggen van hoge kwaliteit.
Vraag: -wat maakt het dat die ene foto
net dat beetje extra heeft en meer
aandacht trekt? De hints en resultaten
van deze workshop hebben mij geïnspireerd om meer uitdrukkingskracht in
mijn foto’s te leggen.
Bert Berends

Uitslag van de IVN
Foto-wedstrijd van
26 september 2015

De winnende foto is van
Jeanne Huijssoon.
Jeanne, van harte gefeliciteerd.
Deze foto is gekozen als winnende foto
wegens de volgende punten:
Zoals je ziet is zelfs een dier de weg
kwijt. In dit gebied dat voortdurend
onderhevig is aan veranderingen en
waar men plannen heeft voor grootse
ontwikkelingen op het gebied van
recreatie. Daarnaast heeft Natuurmonumenten natuurlijk een groot
aandeel, maar de balans is in feite ver
te zoeken. Dat is met deze foto heel
sprekend en direct weergegeven.

De jury vond
nog twee
andere
foto’s die het
onderwerp
wisten te
treffen,
balans en
uit balans,
mens en
natuur die
we hier ook
graag willen
laten zien.

Foto van Bert Berends

Foto van Yvonne van der Maat

Foto workshop
Wil je een keer een ochtend creatieve
natuurfotografie in de praktijk brengen
bij Fort Rhijnauwen en Landgoed Amelisweerd?
Laat je uitdagen door natuur- en cultuurlandschap en fotografeer de natuur
net even anders.
De nadruk licht op landschap en close-up.
Deelname vanaf 21 jaar en alle camera’s (geen smartphone).
Meer informatie volgt nog op www.
natuuralsvormgever.nl
En op Facebook: www.facebook.com/
natuuralsvormgever

Foto Ad Kerste

Foto Willemien Valewink
Foto Marieke de Beukelaar

Foto Ank de Hoop
Foto Willemien Valewink

Op het gebied van de natuurfotografie
vonden we de volgende foto’s in het
oog springen:
Op het gebied van de compositie-leer
vonden we deze foto’s goed getroffen:

Als afsluiter bij deze een prachtige door
Ank de Hoop ingestuurde tekst:

Mens en natuur vaak uit balans?
Kijk naar de natuur om je heen
Sta stil en observeer met al je zintuigen
Zie de planten van dichtbij en je raakt verwonderd
De prachtige bloemen, de kleuren, de geuren, de vormen,
bloeiend of uitgebloeid!
Bijen, vliegen en vlinders worden aangetrokken door de
bloeiende bloemen voor de nectar
Spinnen weven hun web rondom uitgebloeide bloemstengels.
Wie zo de natuur kan beleven en genieten ziet dat de natuur
Op dit stukje van de Haarrijnse Plas in balans is.
Ank de Hoop

Marloes van der Beek

Wanneer alles volgens plan verloopt,
start eind januari de nieuwe IVN-gidsenopleiding. De opleiding 2016/2017
duurt anderhalf jaar en bestaat uit een
introductieweekend, dertig cursusavonden en eenzelfde aantal excursies.
Marloes en ik volgden de Natuurgidsencursus 2004/2005. De groep cursisten vormde een gemêleerd gezelschap
dat o.a. bestond uit een pater die
actief was in Indonesië, een Arabist die
optrad als reisleider en redacteur van
een krant, een geoloog die eerder naar
Zuid-Amerika moest afreizen om er
naar olie te zoeken, onderwijsmensen,
een manager van een maandblad, een
dominee, een conservator. En verder
deelnemers met een kantoorbaan in
de groene sector die de kans grepen
om samen de natuur in te gaan. Juist
die verscheidenheid maakte dat er een
hechte groep ontstond.
‘Een advertentie in de VAR was voor
mij de aanleiding om me op te gegeven voor de gidsencursus’ zo vertelt
Marloes.

‘Naast m’n werk was ik op zoek naar
een tijdsbesteding waarbij ik in contact
kwam met andere mensen uit mijn omgeving. Ik trof er een groep vrijwilligers
die actief wilde zijn in de natuur, iets
dat ik van jongs af aan van huis heb
meegekregen. Ik vind het heerlijk om
me bij excursies mee te laten nemen
door iemand met kennis van zaken. Die
je op een andere manier naar planten
laat kijken en vertelt waarom ze juist
daar groeien. Een vogelaar die maakt
dat je vogels ziet die je anders zou
missen. Dat soort momenten waren
er tijdens de cursus volop. Voor ik in
het bestuur kwam van de IVN-afdeling
Vecht & Plassengebied had ik al de PR
taak overgenomen van Erik Broeke.
Vanaf die tijd verzorg ik de contacten
met de media in de regio en voer de
eindredactie van persberichten voor
activiteiten als excursies en cursussen.
De Werkgroep communicatie beheert
de website van de afdeling waarbij
ik de informatie op de site zet, Harm

Dotinga zorgt voor de indeling van de
site, Lolke Stelwagen helpt ons als we
er niet uitkomen en Jan van Schooten
zorgt voor De Bres. Als bestuurslid
spring ik verder in waar dat nodig is.
Ik ben geboren in Amstelveen. Toen
ik anderhalf jaar oud was is ons gezin
naar Afrika vertrokken om ontwikkelingswerk te gaan doen in Kinshasa in
de Democratische Republiek Congo.
Mijn vader gaf daar les op een school
en verzorgde technische zaken zoals
het onderhoud van waterpompen. Zelf
was ik nog te jong om naar school te
gaan en wat ik me herinner is dat ik
speelde met andere kinderen en dat
we slangen en termieten in de tuin
hadden. Toen mijn broers en ik naar
school moesten zijn we teruggegaan
naar Nederland waar we tijdelijk in
Assen hebben gewoond. Het
was een grote verandering, al was het alleen
al omdat ik in Afrika
altijd op blote voeten
liep. Later zijn we in
Smilde gaan wonen.
Mijn vader gaf
biologie op een middel
bare school in Assen.
Toen een kleine
dierentuin
failliet ging,

heeft hij in die school een groot aantal
dieren ondergebracht in terraria en
bakken. Naast kleinere dieren waren
dat grote waterschildpadden, een
krokodil en leguanen. De krokodil is
later overgebracht naar de dierentuin
in Emmen, waar het slecht met haar is
afgelopen.
Mijn vader bereidde thuis de lessen
over erfelijkheid voor door fruitvliegjes
(Drosophila) met lange vleugels en
die met korte vleugels van elkaar te
scheiden. Daarvoor moesten ze eerst
worden verdoofd om vervolgens in
reageerbuisjes te worden geschoven,
waarbij er altijd wel een paar ontsnapten. De leerlingen moesten de vliegjes
op school dan met elkaar kruisen.
Ik kan dus wel zeggen dat we thuis
iets met dieren hadden. Helaas voor
mij zag de docent waarvan ik op de
middelbare school les kreeg dat soort
lessen over erfelijkheid niet zitten,
terwijl ik thuis zag hoe leuk dat was.
Op school beperkten de proeven zich
tot het ontleden van wormen en een
zeester. Na de HAVO in Assen ben ik
HBO verpleegkunde gaan doen. Het
eerste leerjaar beperkte de stof zich tot
de theorie. In het tweede jaar volgde
de praktijk. De praktijk was heftig en
zwaar (zwaar zieke mensen) voor
een achttien jarige, daarom heb ik
de overstap gemaakt naar de Reinwardt academie, Hoge school voor
de kunsten Hettie Luijten in Leiden.

Bij de start van de opleiding werd de
80eerstejaars studenten als welkom
voorgehouden dat ze in de toekomst
niet op een baan hoefden te rekenen.
Studeren in Leiden betekende wonen
in een studentenhuis en lid worden van
een studentenvereniging. Dat heeft als
voordeel dat je snel aansluiting vindt bij
de mede studenten.
Anders dan voorspeld kwam de baan
er toch bij het Museum voor Communicatie in Den Haag, het voormalige PTT
museum. Later ging ik als conservator
werken bij Museum Hilversum. Een
museum dat zich richt op architectuur
en de lokale geschiedenis. Als conservator beheer je de collectie van het
museum en je bent de contactpersoon
van het museum met de curatoren en
de vormgevers die de tentoonstellingen
maken. Bij het opzetten van een tentoonstelling leen je stukken van andere
musea, zorgt dat ze verzekerd worden,
begeleidt je transporten, houdt de optimale bewaarcondities voor objecten
in de gaten. Daarnaast onderhoud je
het contact met de restauratoren, levert
teksten aan voor catalogi en zorgt voor
afbeeldingen. Bij de museale collecties heb ik meer op met natuurhistorische objecten dan met schilderijen.
Achter de schermen heb ik In Leiden
en Utrecht bij musea gewerkt met dat

soort collecties. Zo word ik bijvoorbeeld
echt blij van balgjes: bewijsexemplaren
in verzamelingen van rond 1850 van
nieuw ontdekte kleine vogels uit verre
landen.
Tijdens de gidsencursus leer je dat het
de moeite waard is om in de achtertuin
en in parken te kijken naar wat er leeft.
Ook in Leidsche Rijn tref je plekken
aan die gekoesterd moeten worden.
Wat dat betreft hoef ik nu alleen maar
uit het raam te kijken. Maar eigenlijk
ben ik meer een mens voor bos en
heide. In m’n jeugd heb ik er eindeloos
in kunnen rondspoken, de geur van het
bos en het onverwachte dat trekt me.
Als kind kan je er een hut bouwen, een
uitzichtpunt beklimmen of een mierenhoop zien. Als ik er nu op uit wil ga ik
naar de bossen rond Zeist. Vakantie
is voor mij wandelen in de bergen in
Oostenrijk, het lege landschap van
IJsland en de rust op de Waddeneilanden met name op Schiermonnikoog.
De Milieuconferentie in Parijs volg ik
zijdelings. Zelf richt ik me op kleinschaliger zaken die van groot belang zijn als
iedereen dat doet: het scheiden van
afval, het beperken van het energiegebruik, het kopen van streekgebonden
producten en het eten van minder
vlees: daar heb ik invloed op’.
Jaap Stavenuiter

Wat voor weer vandaag?
Winterse en maartse buien
U kent het wel: Felle heldere blauwe
transparante lucht met flinke stapelwolken, sommigen voorzien van
kuiven bij een noordwesten wind. Er
kan van alles uitvallen; sneeuw, regen
en hagel. Maar beter is om te spreken van korrelhagel en korrelsneeuw.
Korrelhagel zijn kleine matte, vaak
eironde, bolletjes. Deze stuiteren aan
het aardoppervlak. Korrelsneeuw is
vaak conisch gevormd, kunnen breken
bij hun val en stuiteren doorgaans niet.
Deze zijn helder wit en licht samen te
drukken omdat deze iets luchtiger zijn
opgebouwd. Beiden worden in volksmond en weersverwachtingen hagel
genoemd.
Winterse buien ontstaan aan de
achterzijde van een voorbijgetrokken
depressie in zeer koude lucht uit de
poolstreken die via de Noorse zee, de
noordoostelijke Atlantische Oceaan de
Noordzee optrekken en zo ons land
bereiken. Boven het relatief warmere
zeewater warmen de onderste luchtlagen op. Maar wat belangrijker is, is
de opname van vocht. De warme en
vochtige lucht heeft de neiging om op
te stijgen en zodra deze de zeer koude
hogere luchtlagen bereikt
vormen zich buienwolken.
En het is koud daarboven.
Op 5 km hoogte vriest het
dan al vaak meer dan
40°C en op deze hoogte
liggen ook vaak de pluimvormige wolkentoppen
van de winterse buien.
Zolang de buien zich
boven zee bevinden
worden deze constant
gevoed met vocht en
kunnen deze zich blijvend
ontwikkelen. Maar
zodra deze het land

optrekken wordt de activiteit vaak snel
minder.
Dit komt omdat er minder vocht aanwezig is en ook omdat het boven land
vaak kouder is en de thermiek ook
stopt. Winterse buien hebben vaak toch
wel voldoende kracht om overdag over
onze landsgrenzen naar het zuidoosten
weg te trekken, maar in de nachtelijk
uren komen deze vaak niet verder dan
de kustprovincies voordat ze uitsterven.
(Waarom of waardoor?)
De buien kunnen vergezeld gaan van
onweer. Een gulden regel in meteorologie zegt dat wanneer het temperatuur
verschil tussen de onderste luchtlagen en 5 km hoogte ten minste 40°C
bedraagt, dan zijn er onweerskansen.
Winterse buien kunnen vallen in de periode november t/m april, soms begin
mei. Daarbuiten leveren de buien geen
sneeuwkansen meer op en wordt ook
de kans op korrelhagel en vooral ook
korrelsneeuw een stuk kleiner.
Over hoe de neerslag zich vormt heb ik
in een vorig nummer al eens geschreven, sla één van vorige nummers er
nog maar eens op na.
Ton Lindemann
Winterse bui te Maarssenbroek op 23
februari 2001 om 15:03 MET.

De havens van
Vechtenstein 5
Het was begin november dat ik met
een schep, grondboor van de parkeerplaats het park Vechtenstein inliep.
Het eerste dat opviel was dat er een
groot aantal Suiker esdoorns gekapt
was. Aan de stronken kon je zien waar
dat voor nodig was. Het is evengoed
jammer dat het effect van het laantje op
die manier wordt doorbroken. Er zullen
te zijner tijd wel Linde bomen voor in
plaats komen; mooie bomen die oud
kunnen worden. Nu moeten we het
doen met de zwammen op de stronken. Op naar de Commelinhof die zal
worden uitgebreid en er zijn daar veel
handen nodig. De sleutelbewaarder liet
op zich wachten, daarom was er alle
tijd om rustig rond te kijken en tegen de
bladeren te schoppen. De piketpaaltjes
die aangeven waar de omheining en
paden moeten komen staan er al.
Er kwamen meerdere groepjes met
trimmers langs, voornamelijk vrouwen. Voor een groep met beginners
betekende dat die morgen vooral veel
instructie en oefeningen die een minuut
duurden afgewisseld door een korte
pauze. Twee mannen op leeftijd bij
wie het dagritme, zo leek het, vooral
bepaald werd door het uitlaten van de
hond, habben alle tijd voor een praatje.
De een droeg een bril, de ander had
een snor. ‘Heb je gezien dat het huis
van Vechtenstein te koop staat’ vroeg
de bril, en zonder het antwoord af te
wachten vervolgde hij: ‘Het huis dateert
uit de jaren dertig van de vorige eeuw
dus er zal wel het een en ander aan
moeten gebeuren. Men zegt dat de
architect voor het ontwerp van het huis
een huis in South Carolina als voorbeeld heeft gebruikt’. ‘Het is een mooi
huis’ zei de snor, ‘al lijkt het niet op
andere grote huizen die langs de Vecht

staan’. ‘Zo’n huis heeft hier wel gestaan
heb ik ooit gelezen in zo’n verenigingsblaadje’ zij de bril. ‘Baron van Rede
heeft daar nog gewoond. Voor mensen
die in deze omgeving zijn opgegroeid is
Van Rede een bekende naam. Het was
zo’n man waar men ontzag voor had.
Er hebben hier trouwens meerdere Van
Redes gewoond. De eerste van Rede
heeft ook het park laten aanleggen.
Toen hij overleed liet z’n vrouw het huis
afbreken, begrijp je dat nou?
De honden besnuffelen ondertussen
eerst elkaar en daarna is er meer aandacht voor de bermen, zover als de lijn
dat toelaat. En verder gaan ze.
Het hek van de Commelinhof bleef op
slot. Met de gemeente blijkt alles rond
te zijn. Het wachten is nu op de schriftelijk toestemming. Op de weg terug
liep ik via de kinderboerderij naar de
Moerbei. Voor de kinderen is het daar
een lusthof waar gespeeld kan worden.
Ze kunnen kiezen uit tientallen fietsjes,
skelters, tractoren en er zijn de dieren,
wat wil je als kind nog meer. De oude
Van Rede zou het waarschijnlijk maar
zo zo hebben gevonden dat zijn voormalige boomgaard, sier- en groentetuin
door Jan en alleman gebruikt wordt.
De Moerbei zit nog in het blad. De
boom uit 1684 is stok oud en het zou
mooi zijn om een ent van de boom in
de Commelinhof te planten. En wat de
havens van Vechtenstein betreft, na
alle jaren liggen de vletsloten aan beide zijden van het park er nog steeds.
En voor wie het weet zijn aan de hand
van de beschoeiing de havens vanuit
de Commelinhof nog te traceren. Bij
het instappen van de auto blijkt dat ik
in de prijzen ben gevallen: poep aan de
schoen.
Jaap Stavenuiter

Afdeling Nieuwegein-IJsselstein en omstreken

Cursus: determineren van wilde planten
voor beginners
Hoe heet die plant en waarom groeit die plant hier? Zijn dat vragen die u boeien?
Schrijft u zich dan in voor deze cursus. Het is verrassend om van allerlei wilde
planten in het park, in de berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze heten.
Maar het is niet zo eenvoudig om een plant een naam te geven. Hiervoor geldt:
samen kom je verder. Daarom heeft IVN afdeling Nieuwegein - IJsselstein en
omstreken een cursus ontwikkeld die als doel heeft u op een eenvoudige en leuke
manier te laten kennismaken met het determineren van wilde planten. We beginnen met een korte inleiding over de indeling van het plantenrijk en over de bouw
en de functies van de onderdelen van de plant. U leert te kijken naar bladvormen,
bloemvormen en bloeiwijzen aan de hand van levende planten, presentaties en
opdrachten binnen en buiten. Er wordt aandacht besteed aan de meest bekende
plantenfamilies. Daarna gaat u gezamenlijk één of meerdere planten op naam
brengen met behulp van een flora.
Beschikbare materialen tijdens de cursus: Veldgids Nederlandse Flora van
Henk Eggelte, loep, prepareernaald en andere flora’s. U ontvangt tijdens de cursus een cursusmap met ondersteunende en aanvullende informatie.  
Aantal cursisten: minimaal 5, maximaal 20.
Kosten: IVN-leden € 10,-, niet-leden € 20,- (inclusief cursusmap, koffie en thee),
te voldoen na een bevestigingsmail. De betaling geldt als definitieve opgave.
Data en locatie:de locatie is ‘Het Milieu Educatie Centrum’ (=Natuurkwartier),
Geinoord 9, Nieuwegein en omvat vier lessen op de maandagavond van 19.30
tot 21.30 uur op 23 mei, 30 mei, 6 juni en 13 juni 2016. Aanmelden voor 9 mei
2016.
Meer informatie en aanmelden bij: Frans Kok , franskok@hetnet.nl, tel:
0306034297 of 0620396805

Selfmoord

Het Goois Natuurreservaat sloeg
onlangs alarm. Het zou niet lang meer
duren of de eerste selfmoord in ‘t Gooi
was een feit. U leest het goed (en ik
typ het niet fout) ik heb het hier over
selfmoord. Met een s, niet met een
z. Selfmoord is een dodelijk ongeval
door eigen schuld wanneer iemand
een selfie probeert te maken met een
wild dier. In het bericht ging het dan
met name om de knuffelbare Schotse Hooglanders die je nog wel eens
met hun horens naar het hiernamaals
kunnen knuffelen. Want er schijnen
mensen te zijn die zo dicht mogelijk bij

de dieren proberen te komen om een
leuke foto van zichzelf te maken om die
op social media te posten. En dat kan.
Maar beter is om dat te doen zoals die
Amerikaanse tandarts: eerst schieten,
dan poseren. Met het geweer naast
een dooie leeuw. Veel minder gevaarlijk
en je kan ervan op aan dat je selfie dan
door veel mensen wordt gezien en geliked. Hoewel dit voorval met die tandarts ook bijna een geval van selfmoord
werd: een lynchgeval naar aanleiding
van de selfie. Maar we hadden het over
de ‘eigen schuld dikke bult’ variant.
In het Goois natuurreservaat zijn nu
waarschuwingsborden geplaatst om de
mensen op te roepen minimaal dertig

passen afstand te houden van de wilde
runderen. “Ga met uw rug tegen het
rund staan en doe dertig flinke passen.
Vanaf hier bent u veilig”. Zoiets.
En er zijn meer dingen die je beter niet
kan doen als #safariselfie: op de foto
met een take (als je over dit soort hippe
dingen schrijft moet dat in het Engels)
of een leuk plaatje temidden van een
zwanenfamilie. Wilde dieren zijn mooi,
maar houd afstand. Oftewel: wilde dieren fotografeer je niet met een selfies-

tick maar met een telelens.
Selfies maak je bij voorkeur met
huisdieren: met de kat op schoot, met
de hond in je nek of met de parkiet
op je hoofd. Dit alles met te overziene
risico’s: een krabbel van de kat, een
natte lik kwijl in je nek van de hond
of vogelpoep op je hoofd. Maar dat
laatste brengt geluk, en dat wens ik u
allen toe!
De polderwachter

Wilde planten
die je eigenlijk
gezien moet
hebben
Armbloemig look
Tot twee jaar terug had ik nog
nooit van Armbloemig look gehoord.
Ik zag het voor het eerst in de Commelinhof in park Vechtenstein te Maarssen. Men was aan het wieden waarbij
ook een deel van het Armbloemig look
er aan moest geloven. Natuurlijk vonden ze het een mooie plantje, maar op
dat moment wordt de plant toch vooral
als woekeraar beschouwd. Als de plant
niet binnen de perken wordt gehouden
staat met een aantal jaren de hele tuin
ermee vol. Het armbloemig look en
het zevenblad vallen beide onder de
categorie stinzenvolgers: waar stinzenplanten groeien kun je hen ook vinden.
Planten met de toevoeging look in hun
naam hebben met elkaar gemeen dat
het overblijvende planten zijn; een
bolgewas dat sterk ruikt naar knoflook
of ui: denk aan Daslook, Kraailook,
Bieslook en Knoflook. Sinds 2009
behoren ze tot de Alliaceae familie. Het
Armbloemig look heeft een driekante
steel. Waar vanuit de voet een smal op
gras lijkend blad omhoog komt dat achterwaarts omkrult. Aan de top van de
steel bevindt zich een bloeischede met
twee schutbladeren. Onder de schutbladeren komt de bloeiwijze tevoorschijn die bestaat uit een aantal glazig
ogende bloeibollen en een bloem
met een dunne steel. Wanneer het je
begint te duizelen, kom dan kijken in de
Commelinhof waar een gids het je laat
zien. Armbloemig lookplant bloeit in het
voorjaar in loofbossen en struwelen in
de duinstreek en op buitenplaatsen.
De plant komt oorspronkelijk uit de

Kaukasus en vermenigvuldigt zich hier
alleen door middel van de bloeibollen.
Twee jaar terug heb ik een tiental
ven die bloeibolletjes mee naar huis
genomen en op de aarde in een voor
de helft gevulde bloempot gelegd. Dit
om te voorkomen dat de bolletjes over
de tuin verspreid raken. Vorig jaar
bloeide er één bloem. Voor dit jaar zijn
de vooruitzichten beter omdat meerdere bloeibollen beginnen uit te lopen.
Mocht de pot per ongeluk omvallen,
dan wordt het dringen voor een plekje
binnen de beperkte ruimte van de tuin.
Dat gebeurt nu al tussen de Lelietjes-van-dalen, Zevenblad, Gevlekt
longkruid en de Ooievaarsbek, waarbij
de Lelietjes-van-dalen de geduchtste
tegenstander zijn.
De Commelinhof is een tuin waar veel
stinzenplanten zijn verzameld. De tuin
is zo natuurlijk mogelijk aangelegd in
een deel van een bestaand parkbos.
In het vroege voorjaar is de tuin op
zondagmiddag te bezoeken van 13.30
-16.30 uur. Afhankelijk van het winterweer begint de openstelling in de 2e
helft van februari en eindigt eind mei.
Er wordt aan gewerkt om een deel van
het parkbos naast de tuin om te vormen tot een stinzenbos met ’stinzenweides’ met grote aantallen krokussen,
winterakonieten en boshyacinten.
Dat maakt dat de Commelinhof in de
loop van het seizoen van kleur zal
verschieten.
Over look gesproken, er is een plant
met de naam Look-zonder-look. Kneus
je daarvan een blad dan ruikt deze
naar ui. Hij hoort echter niet bij de lookfamilie: Hij heeft 4 kruislings geplaatste
witte kroonblaadjes en houwtjes en
behoort daarom tot de kruisbloemenfamilie.
Jaap Stavenuiter
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Zondag 17 jan, 14.00 - 16.00 uur
Nationale tuinvogeltelling,
excursie en tellen
Het IVN neemt samen met Griftsteede
deel aan de Nationale tuinvogeltelling.
Kom je ook vogels kijken en tellen? Al
tien jaar lang bezet de huismus bij de
telling de eerste plaats. Maar er zijn
kapers op de kust. Zoals de merel, de
koolmees, de spreeuw, de pimpelmees
en de vink. De vogels worden geteld
na een Wintervogelwandeling. Deze
natuuractiviteit is geschikt voor volwassenen en kinderen. Het aantal vogels
geven we door aan www.tuinvogeltelling.nl .Tip: neem een verrekijker mee!
Startpunt: Stadsboerderij Griftsteede,
Van Swindenstraat 129 in Utrecht.
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel,
tel. 06-30781677, werkgroep Utrecht

Vrijdag 5 feb, 20.00 uur
Uilen lezing, excursie en sterrenkijken
In het park van Kasteel De Haar huizen
bosuilen. In deze tijd van het jaar is de
balts van de bosuil op z’n hoogtepunt
en valt er te genieten van de geluiden die de uilen onderling maken om
hun eigen territorium te beschermen.
Er wordt gestart met een uilenlezing
waarna het park wordt ingegaan om de
uilen te spotten en te horen.
Bij helder weer kan er na afloop van de
uilenexcursie ook door een telescoop
naar de sterrenhemel gekeken worden.
Startpunt: Emmaus gebouw, Eikstraat
14, Haarzuilens, auto’s parkeren bij de
Vier Balken, Brinkstraat 3.
Contactpersoon: Klaas Koornwinder,
tel. 030-6776767.
Zondag 21 feb, 14.00 uur
Opening en rondleiding
stinzenplantentuin Commelinhof
Door de liefhebberij van de vroegere
eigenaren is het park van Vechtenstein
net als veel buitenplaatsen rijk aan
stinzenplanten. Stinzenplanten zijn bolen knolgewassen die bloeien voor de

bladeren aan de bomen komen en die
bij landhuizen stonden. Het voorjaar is
dan ook de juiste tijd voor een bezoek
aan de Commelinhof, welke deel uit
maakt van Park Vechtenstein. In de
Commelinhof zijn tientallen soorten
planten samengebracht, waar onze
gidsen u veel over kunnen vertellen.
Startpunt: De Commelinhof ligt aan de
noordwest kant van het park, achter de
kinderboerderij. De ingang van het park
is te bereiken via Vechtensteinlaan 2 in
Maarssen.
Contactpersoon: Pien Jansen,
tel. 0346-575851.
Zondag 6 mrt 14:00 uur
Stinzenplantenexcursie en
voorjaarsdag Amelisweerd
Amelisweerd is de meest bezochte
buitenplaats van Utrecht. Veel van de
bezoekers weten niet dat er rond Klein
Amelisweerd een grote verscheidenheid aan stinzenplanten staat. Stinzenplanten zijn bol- en knolgewassen
die bloeien voor de bladeren aan de
bomen komen en die bij landhuizen
stonden. Denk daarbij aan soorten
als: Sneeuwklokjes, Winterakonieten,
Krokussen, Hyacinten, Sleutelbloemen,
Bosanemonen, enz.
Startpunt: Bezoekerscentrum Amelisweerd, Koningslaan 11a, 3981 HD
Bunnik
Contactpersoon: Titia Kan,
tel. 06-53371479, werkgroep Utrecht
Vrijdag 11-mrt
Landelijke NL Doetdag in de
Commelinhof
De NL Doet-dag is een nationale
klusdag bedoeld voor geïnteresseerde
particulieren, organisaties en bedrijven
om hen zo in contact te brengen met
vrijwilligersorganisaties als het IVN.
Voor deelname dient men zich op te
geven via www.NLDOET.nl .Het werk
bestaat uit onderhoud van de beplanting van het park Vechtenstein. Men

kan er voor kiezen om een dagdeel of
een hele dag aan de slag te gaan, incl.
lunch.
Startpunt: Gestart wordt met koffie in
de Commelinhof (achter de kinderboerderij) in park Vechtenstein. De ingang
van het park is te bereiken via Vechtensteinlaan 2, Maarssen
Contactpersoon: Minke Schröder-Baron,
tel. 0346-554575 werkgroep Commelinhof
Vrijdag 11-mrt
Landelijke NL Doetdag bij C-Fordt
Maarsseveen
Vanaf 12.00 uur kan er geklust worden.
Voor deelname aan het klussen moet u
zich opgeven via www.NLDoet.nl .Het
klussen bestaat uit het maken van insectenhotels en het snoeien van struiken. Voor de lunch en het avondeten is
gratis soep met brood beschikbaar.
Startpunt: Fort Maarsseveen, Herenweg 3, Maarssen ( www.c-fordt.nl ).
Contactpersoon: Marcel Blekendaal,
tel. 06-15373226
Vrijdag 11 mrt, 20.00 uur
Sterrenkijken C-Fordt Maarsseveen
Vanavond staat geheel in het teken van
sterrenkijken. U bent in de gelegenheid
om door verschillende telescopen te
kijken. Vroeg in de avond is de jonge
wassende maan te zien en verder staat
de planeet Jupiter met zijn 4 maantjes
aan de hemelkoepel. Ook nemen we u
mee naar verre sterrenstelsels, sterrenhopen, dubbelsterren en andere
interessante objecten. We leren u de
sterrenbeelden van vanavond herkennen en vertellen er de sagen bij. De
avond wordt op het C-Fordt gehouden
en de aanvang is 20:00 uur. Opgave
vooraf gewenst.
Alles wordt aangekleed met sagen en
legenden rond de sterrenbeelden die
zichtbaar zijn. Mocht het bewolkt zijn
dan is er een vervangend programma
met onder andere een planetarium-

show. Het is een leerzame avond voor
jong en oud.
Wel vooraf opgeven via onze site http://
ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied .
Startpunt: Fort Maarsseveen, Herenweg 3, Maarssen.
Contactpersoon: Ton Lindemann,
tel. 06-81343863
Zondag 3 apr, 14.00 uur
Stinzenplantenexcursie
Kinderen: Bollen- en knollentocht
Tijdens de excursie in het park van
kasteel Nijenrode gaat de aandacht
vooral uit naar de bosplanten die in het
vroege voorjaar bloeien. Het park is
beroemd om zijn grote verscheidenheid
aan stinzenplanten. Wat er op een bepaald moment te zien is, is afhankelijk
van het weer. Voor kinderen is er een
aparte bollen- en knollentocht met het
wortelvrouwtje (zonder ouders).
Startpunt: Nijenrode, Straatweg 25,
Breukelen
Contactpersoon: Willemien Valewink,
tel. 0346-262462
Maandag 9 mei, 13.00 uur
Mercurius deels voor zon
kijken met speciale bril.
Details volgen z.s.m.; zie alvast mijn
homepage voor tijdstippen (http://
www.meteo-maarssen.nl/astronomie.
html#Mei) en een animatie die je mag
gebruiken (linken b.v.):
http://www.meteo-maarssen.nl/images/20160509.mp4
Startpunt: Fort Maarsseveen, Herenweg 3, Maarssen
Contactpersoon: Ton Lindemann,
tel. 06-81343863
Zaterdag 21 mei, 14.00 uur
Kromme Rijn Park excursie
zie ook www.fêtedelanature.nl
Aan de orde komen onderwerpen uit
de geschiedenis zoals de Romeinse
Limes, de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en waardoor Utrecht ontstaan is. Ook
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onderwerpen met een cultuurhistorische achtergrond zoals het Jaagpad
en de Trekschuit. Maar ook de ecologische oevers, het feit dat ecologie en recreatie samen – moeten - kunnen gaan
komen aan bod. En als je over oevers
praat, heb je het ook over waterkwaliteit en het schoon houden van het
water in de stad. Daarnaast besteden
we aandacht aan eetbare planten.
Startpunt: Waterloobrug, Kranenburgweg, Utrecht, parkeren bij Kromme Rijn
college
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel,
tel. 06-30781677

Zondag 22 mei, 14.00 uur
Natuurtocht door Máxima Park
zie ook www.fêtedelanature.nl
In het hart van Leidsche Rijn aan de
westkant van Utrecht, groeit een bijzonder park ter grootte van de Utrechtse
binnenstad. Het Maximapark, een oase
waar iedereen naar hartelust kan sporten, spelen, wandelen, fietsen, luieren,
picknicken, bootje varen en genieten
van het groen. Nieuwe natuur in ontwikkeling dat een bijdrage levert aan
meer natuur in Nederland. Zijn er al
veel verschillende planten en dieren of
hebben maar enkele soorten een plekje gevonden? We gaan op pad in het
park om deze vragen te beantwoorden.
Voor gezinnen zijn er ook Scharrelkids
natuurbelevings activiteiten, waarbij
kinderen ervaren dat samen de natuur
beleven leuk en spannend is.
Startpunt: Anafora, parkeren Utrechtseweg 4, Vleuten
Contactpersoon: Edith Meijer,
tel. 06-25151585
Zondag 29 mei, 14.00 uur
Natuurtocht kasteelbos Loenersloot
(en voor gezinnen scharrelkids activiteiten)
Kasteel Loenersloot domineert sinds
ongeveer 1250 het dorp Loenersloot
en de omgeving. Begonnen met alleen
een donjon (toren), is er in de loop

der eeuwen veel aan- en bijgebouwd,
maar ook veel afgebroken. We zullen
ons tijdens deze excursie richten op de
kasteeltuin die rond 1798 is ontworpen
door landschapsarchitect Gijsbert van
Laar en in 2014 werd gerestaureerd.
Tijdens deze natuurexcursie besteden
we aandacht aan de kruiden, bloemen
en bomen in dit Engelse Landschapsbos. Voor gezinnen zijn er speciale IVN
Scharrelkids natuuractiviteiten.
Startpunt: kasteelbos Loenersloot,
Rijksstraatweg 211 (P Hollandstraat
25)
Contactpersoon: Marijke Zoetelief ,
tel. 06-28265081

Vrijdag 10 jun, vanaf 18.30 tot 21.00 uur
Water(en kreeften)safari
Tijdens deze Watersafari op de Landelijke IVN Slootjesdag worden er met
schepnetten waterbeestjes gevangen,
onder de loep genomen en op naam
gebracht. Naar aanleiding van de
vangst wordt de waterkwaliteit bepaald.
Wanneer de weersomstandigheden het
toelaten wordt er gesnorkeld om het
mooie onderwaterleven van vissen en
waterplanten te bekijken.
Startpunt: Maarsseveenseplas, Herenweg 55 , Maarssen
Contactpersoon: Marijke Zoetelief, tel.
06-28265081 mogelijk in samenwerking met andere IVN afd. en waterschappen
Dinsdag 21 jun, 20.00 uur
Stadssafari in de Utrechtse binnenstad
(bomen, muurplanten en stadsvogels)
+ Midzomernacht
Tijdens deze midzomernacht-natuurexcursie door de binnenstad van Utrecht
ontkom je niet aan de geschiedenis
van de stad. We komen de bijzondere
bomen van het Zocherpark, varens,
muurplanten en stadsvogels tegen.
Uiteraard zijn dat niet de enige planten
en dieren in de stad. Op plekken waar
je het niet verwacht wint de natuur het

van de stenen. Aan het eind van de
avond wordt er (met de liefhebbers)
een toost uitgebracht op de zomer.
Startpunt: Pausdam, Utrecht, Zie
www.IVN.nl
Contactpersoon: Harm Dotinga,
tel. 06-44758659

Zaterdag op Zondag 23 op 24 juli, 13.00 uur
IVN etmaal
Overnachting op hooi, poolstokspringen, eten uit de natuur, nachtvlinders,
uilen en vleermuizen spotten, natuurontbijt, scharrelkidsactiviteiten, bushcraft workshop.
Tijdens dit 24 uurs IVN evenement
gaan we diverse natuuractiviteiten
doen. Zoals een workshop bushcraft,
eten uit de natuur, scharrelkids activiteiten voor het hele gezin, vleermuisen uilentocht. nachtvlinders spotten.
Slapen op strobalen of in de hangmat.
Natuurontbijt. Rondleiding door de
schapenboerderij en eventueel het
bezoeken van het streekmuseum. Kosten moeten nog vastgesteld worden.
Opgave verplicht.
Startpunt: in en rond Schapenboerderij Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven. Deelname opgave verplicht
Contactpersoon: Lolke Stelwagen,
tel. 06-50636944
Vrijdag 26 aug, 19.30 uur
Vleermuizenexcursie
De nacht is voor nachtbrakers zoals de
vleermuizen. Dat onbekend onbemind
maakt geldt zeker voor deze ‘vampiers’
die vaak als mysterieuze dieren gezien
worden. In werkelijkheid zijn de vleermuizen heel belangrijk: ze vangen wel
300 muggen en andere insecten per
nacht. Met een batdetector kunnen de
voor ons niet hoorbare geluiden die
door vleermuizen gemaakt worden,
worden omgezet in hoorbare geluiden.
Wil je hier meer over horen, zien en
weten, ga dan mee met deze spannende excursie in het donker.

Startpunt: Vechtenstein, Vechtensteinlaan Maarssen
Contactpersoon: Harrie Pelgrim,
tel. 06-25147998
Zondag 4 sep, 10.30 -16.00 uur
Wandeltocht door het landschap
Dit is een voor IVN begrippen lange
excursie. Het wordt een excursie die
om 11.00 uur van start gaat en ergens
tussen 15.00 en 16.00 uur eindigt.
We wandelen vanaf Streekmuseum
Vredegoed (www.vredegoed.nl) naar
het zogenaamde Bert Bos Pad dat
ons vervolgens dwars door de weilanden naar het begin van de Utrechtse
heuvelrug voert. We bereiken de Egelshoek waar volgens overlevering Graaf
Floris V is vermoord en wandelen
daarna via het Tienhovenskanaal terug
naar de Bethunepolder. Via die polder
komen we weer terug op het startpunt.
Onderweg vertellen de gidsen over de
natuur en het ontstaan van het landschap. Zoals we het nu kennen is dat
landschap 1000 jaar geleden ontstaan
tijdens De Grote Ontginning. Maar het
verhaal gaat verder terug tot 10.000
jaar geleden toen de laatste ijstijd eindigde. Zorgt u voor uw eigen eten en
drinken onderweg? Dan verzorgen wij
de koffie tussen 10.30 en 11.00 uur. U
kunt uw vervoermiddel parkeren op het
terrein van het Streekmuseum.
Startpunt: Vredegoed, Heuvellaan 7,
Tienhoven.
Contactpersoon: Lolke Stelwagen,
tel. 06-50636944
Zondag 18 sep, 14.00 – 17.00 uur
Fietstocht Noorderpark, Gagelbos
Dit is een excursie in samenwerking
met het KNNV. De inloop is vanaf
13.45 uur met een kopje koffie op
boerderij Vredegoed. Bert vd Tol zal
eerst over de geschiedenis van het
Nooderpark vertellen. Daarna wordt
een prachtige fietstocht gemaakt naar
het Gagelbos. Dit gedeelte van het
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Noorderpark ligt aan de stadsrand van
Utrecht, ten noorden van de wijk Overvecht. Vanaf 2009 heeft Staatsbosbeheer een nieuw natuurontwikkelingssplan voor het Gagelbos in gang gezet.
Tijdens onze fietstocht wordt geregeld
gestopt om aandacht te besteden aan
het landschap, planten struiken en
vogels. De tocht eindigt ook weer bij
Vredegoed, maar men kan ook eerder
afhaken huiswaarts. Bossen/recreatiegebieden in de buurt is: Recreatie en
groen binnen handbereik
Startpunt: Vredegoed, Heuvellaan 7,
Tienhoven
Contactpersoon: Bert van der Tol,
tel. 0638268719

Zondag 25 sep, 14.00 uur
Paddenstoelenexcursie
Paddenstoelen zijn planten noch
dieren, maar vormen samen met de
schimmels het rijk der zwammen. Op
zoek naar de boleet, onder die noemer wordt deze excursie gehouden in
het park van landgoed Over-holland.
Uiteraard is er ook oog voor andere
herfstverschijnselen.
Startpunt: landgoed Over-Holland,
Rijksstraatweg Nieuwersluis, tegenover
bushalte en nummer 14. Parkeerruimte
zeer beperkt
Contactpersoon: Hanni MeulemansMik, tel. 06-39211622
Zondag 23 okt, 14.00 uur
Paddenstoelen Nijenrode
Naast de paddenstoel met steel, hoed
en plaatjes, bestaan er ook paddenstoelen zonder steel en/of zonder hoed
en/of zonder plaatjes.
Onder het motto: op zoek naar rood
met witte stippen, volgt er een ontdekkingsreis door het bos van Nijenrode
waar ongekende aantallen en soorten
paddenstoelen groeien en soms in een
heksenkring. Voor kinderen vanaf 4
jaar is er een aparte excursie (zonder
ouders!).

Startpunt: Nijenrode, Straatweg 25,
Breukelen
Contactpersoon: Willemien Valewink,
tel. 0346-262462
Zaterdag 29 okt, 20.00 uur
Nacht van de Nacht
tasten in het duister, beleef het donker
We tasten in het duister en beleven
het donker… De Nacht van de Nacht
is een evenement van de Natuur- en
Milieufederaties om aandacht te vragen
voor de gevolgen van lichtvervuiling.
Nederland wordt 's nachts steeds lichter. We behoren tot de meest verlichte
landen in Europa. Terwijl echt donkere
nachten goed zijn voor mens en dier.
Laat het donker nu eens donker blijven
en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens
deze excursie. Misschien zien we wel
uilen en/of vleermuizen en worden er
spannende verhalen verteld.
Startpunt: fort Maarsseveen, Herenweg 3, Maarssen
Contactpersoon: Marcel Blekendaal,
tel. 06-15373226
Zaterdag 5 nov, 10.00 uur
Natuurwerkdag
& Scharrelkids activiteiten Vechtenstein
en Commelinhof, opgave via www.
natuurwerkdag.nl
Contactpersoon: Marijke Zoetelief,
tel. 06-28265081
De Natuurwerkdag is een landelijk evenement dat door diverse natuur- en milieuorganisaties wordt georganiseerd.
Jong en oud kan die dag werken aan
het behoud en herstel van natuur en
landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap, in dit geval
Fort Ruigenhoek. Voor de kinderen
zijn er tussendoor de IVN Scharrelkids
activiteiten; activiteiten die ouders en
kinderen dichter bij de natuur brengen.
Voor deelname dient men zich aan te
melden via www.natuurwerkdag.nl .

IVN zomerweek 2016

Nationaal Park het “Drents-Friese Wold”

Van 5 t/m 12 augustus 2016 organiseren wij weer de IVN Zomerweek.
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 5
jaar. Samen met lokale (IVN-)vrijwilligers vullen we de week met een boeiend programma in de natuur, met een op de omgeving toegespitst thema. Iedereen vanaf
5 jaar kan meedoen. Wel gaan we er vanuit dat de deelnemers een redelijk goede
conditie hebben, want soms staan er stevige wandelingen en/of fietstochten op
het programma. Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel een flinke dosis
enthousiasme. Dus: alleen, samen of met (éénouder) gezin: schrijf je in voor een
heerlijke actieve natuurweek in een mooi stukje Nederland.
Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een verscheidenheid aan natuurgebieden, met veel bos en heide, vennen en hoogveen, zoals het Doldersummer veld, het Wapserveld, het Aeckingerzand of de Kale Duinen, de Ganzenpoel,
het Aeckingermeer, het Fochteloërveen, een hoogveengebied van 3000 ha. en
veel meer.
De biologische maaltijden worden verzorgd door Edel Catering. www.edelcatering.nl
Een enthousiast jeugdteam begeleidt deze week overdag de kinderen met op de
natuur gerichte activiteiten, zodat ook de ouders zelf op excursie kunnen.
Accommodatie:
Wij verblijven op de rustieke accommodatie “Alberthoeve te Wateren (Dr) te
midden van het grote natuurgebied het
“Drents-Friese Wold”
Je kunt zowel binnen- als buiten
slapen (tent, camper, caravan), maar
omdat het aantal binnenslaapplaatsen
beperkt is (28 personen in meerpersoonskamers), is voor diegenen die
binnen willen slapen tijdig reserveren
noodzakelijk.. Zowel de accommodatie
als het kampeerterrein liggen beschut
in het bos- en heidegebied en er is veel
speelruimte.
Wij zorgen voor:
- Slaapruimte in 2 tot 8 persoons
slaapkamers of u gebruikt uw eigen
kampeermiddel
- biologische maaltijden

- koffie en thee
- een afwisselend activiteitenprogramma voor volwassenen met o.a. excursies, lezingen en ontspanning
- Apart programma voor kinderen v.a. 5
jaar o.l.v. jeugdbegeleiders
- Fietsen kun je zelf meenemen of
plaatselijk huren
Deelnamekosten:
IVN-ers en gezinleden vanaf 14 jaar
kamperen € 255,- ; niet lid € 275,IVN-ers en gezinleden vanaf 14 jaar
binnen slapen €285,- ; niet lid € 305,Kinderen tot en met 13 jaar € 130,Voor mensen met een minimum inkomen is een korting mogelijk

Verdere informatie kunt u op de website bekijken: www.ivn.nl/zomerweek
of mailen naar: h.moonen3@kpnmail.nl of colettedehaas@hotmail.com
Per post naar: Harrie Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212NV ’s Hertogenbosch

Nieuws van de werkgroepen
Werkgroep Utrecht

Vijfde cursus Stadsnatuur start
voorjaar 2016!
Voeding, verdediging, vuilnis en vervoer; Utrechtse stadsparken en hun
geschiedenis.
Utrecht heeft bijzondere parken, die er
allemaal heel verschillend uit zien. Dat
komt door hun voorgeschiedenis; het
ene park was een verdedigingswerk,
het andere een vuilnisbelt, en nog weer
andere lagen in de weide buiten de
stad. Die geschiedenis maakt dat de
basis waarop het park werd aangelegd
voor elk park anders is. Maar er is nog
een tweede geschiedenis; de parken
zijn ontstaan in verschillende tijden,
waarin de ideeën hoe een park eruit
moet zien ook veranderden. Wat voor
natuur je kunt vinden en hoe je dat
moet beheren, verschilt dus van park
tot park. In deze cursus Stadsnatuur
laten we zien hoe de natuur in vier (mogelijk vijf) parken beïnvloed wordt door
de geschiedenis. We gaan natuurlijk
ook de parken in om dit ter plekke te
bestuderen. Stadsnatuur op zijn best!
Wandelwerkgroep
Inmiddels zijn er 4 mensen die een
route gaan bedenken of die al bedacht
hebben.
Het zijn voor:
Wandeling 1 op zondag 10 april
Sharon van Straalen, ze gaat met ons
langs de, als ze er al zijn, bloeiende
bollenvelden.
Wandeling 2 op zondag 12 juni
Lolke Stelwagen, hoe die er uit ziet is
nog niet bekend.
Wandeling 3 op zondag 21 augustus
Reint Dragt, gaat door de bossen en
hopelijk bloeiende hei van Ermelo.
Wandeling 4 op zondag 9 oktober
Jan Maasen, is ook nog niet bekend.

Met vluchtelingen de natuur in!
Al vier keer met vluchtelingen een IVN
natuurtocht gehouden. Echt super leuk
en dankbaar werk. De mensen kunnen zich in het AZC in Kanaleneiland
Utrecht inschrijven voor de Nature
Walk. De coördinatie van alle activiteiten ligt bij de gemeente: ‘Welkom
in Utrecht’ (www.uvoorvluchtelingen.
nl). Via Wereld Wijd voor Kinderen en
Upendo kwam ik op het idee om een
IVN natuuractiviteit voor vluchtelingen
te gaan doen. IVN collega Ank de
Hoop wilde gelijk met me mee doen.
De keren dat zij niet mee kon, ging
Isam mee. Hij spreekt Nederlands en
Arabisch. In principe doen we de natuurtocht in het eenvoudig Nederlands
en Engels. De meeste vluchtelingen
(uit Syrië) spreken wel aardig Engels en willen heel graag Nederlands
leren (dus boom, bloem, alle kleuren,
prullenbak…). Het is handig om niet
alleen te vertellen maar de mensen ook
dingen te laten doen, dus interactieve
natuuractiviteiten. Een aantal Scharrelkids activiteiten komen heel goed van
pas, zoals natuurschatten zoeken voor
het schatkistje, allemaal verschillende
kleuren bessen, bladeren of bloemen
zoeken, een ansichtkaart met dubbelzijdig tape en daar van alles opplakken (wordt een prachtig kunstwerk,
zie foto!), de ‘spiegeltour’. De laatste
keer hebben we gezocht naar eetbare
planten, zoals hondsdraf, duizendblad,
muur, paardenbloem, brandnetel en
madeliefje. Dit hebben we schoongespoeld in een bakje en vervolgens
fijn geknipt en door de boter gedaan.
En ja daarna samen een toastje met
zelfgemaakte kruidenboter gegeten! Ik
neem ook altijd kruidenthee en water
mee om onderweg te drinken. Meestal
gaan we naar park Transwijk, waar ook
een kinderboerderij, een NME centrum

en een moestuin is. Er gingen tot nu
toe kinderen en volwassen mee, heel
gezellig! Als we in het AZC komen worden we al gelijk door allerlei mensen
blij begroet, sommige die al eerder zijn
mee geweest en nu b.v. taalles hebben
en niet met ons mee kunnen.
Een oproep: wie kan ons vluchtelingenteam versterken? Dirk Jan en Wilma
hebben zich al aangemeld. We willen
elke week deze Nature Walk kunnen
aanbieden aan onze medemensen!
Advies voor alle andere IVN afdelingen:
gewoon doen! De mensen zijn heel blij
en dankbaar met onze natuuractiviteiten.
Het team van de vluchtelingentochten zijn: Wilma Wormgoor, AdH, Dirk
Jan Boerwinkel, Lisette van der Wel,
Christien Hidding, Isam Alhakeem en
Marijke Zoetelief.

De Natuurgidsenopleiding
Het was een hele klus om het weer allemaal voor elkaar te krijgen. De eerste
bijeenkomst van het organisatieteam
was op 8 mei 2015. Het team bestond
toen uit Bert v.d. Tol, Friedi de Jong,
Titia Kan, Jan van Schooten en Tineke
van Schooten. We konden er nog wel
een paar mensen bij gebruiken. Paul
van Gulik wilde ook wel weer in het
organisatieteam en we hebben ook
Jaap Stavenuiter bereid gevonden mee
te doen. Er werd hard gewerkt aan het
maken van een rooster, het vinden van
docenten en het belangrijkste: werving
van cursisten. We hadden al wel 5
mensen die reikhalzend uitkeken naar
de nieuwe natuurgidsenopleiding. Dat
was dus een aardig begin.
De eerste informatieavond was op 24
november 2015. Hoewel er veel belangstellenden waren en de avond heel
geanimeerd verliep met als hoogtepunt
het optreden van de Polderwachter,
viel het aantal aanmeldingen tegen. We
hadden in totaal nu 14 aanmeldingen,
maar helaas vielen daar weer 2 van af.
Er was nog veel werk aan de winkel:
subsidies aanvragen, het rooster verder uitwerken, aan de intentieverklaring
werken, groene cv’s van docenten
opvragen en het allerbelangrijkste:
cursisten werven. Op allerlei manieren
probeerden we cursisten te krijgen: via
de kraam op de Kerstmarkt, via alle
e-mail bestanden die we hadden en via
een e-mail naar alle IVN-afdelingen in
de Provincie Utrecht. We kregen reacties van mensen die bij IVN Kromme
Rijn en Heuvelrug graag de opleiding
hadden willen volgen, maar helaas niet
mee konden doen, omdat er al genoeg
cursisten waren.
We besloten een tweede informatieavond te houden en wel op 13 januari 2016. Ondertussen werd door de

werkgroep Communicatie contact met
plaatselijke kranten gezocht om een
artikel over de natuurgidsenopleiding
te plaatsen. Ook werd op de website
een mooi stukje geplaatst. De tweede
informatieavond verliep ook weer heel
goed. Na deze avond hadden we in
totaal 17 cursisten. Dat was in ieder geval voldoende om de cursus te starten.
Opeens vielen alle puzzelstukjes op
hun plaats: het Cursushuis gaf groen
licht om de opleiding te starten. Ondertussen hadden we toch een paar sponsors gevonden en de laatste 10 dagen
voor de start van de opleiding, kwamen
er nog 5 aanmeldingen binnen.
Zo begon afgelopen dinsdag 26 januari
de eerste cursusavond. 22 enthousiaste mensen stelden zich voor en
vertelden waarom zij deze opleiding
wilden volgen. Ondertussen heeft ook
de eerste excursie in Park Vechtenstein onder slechte weersomstandigheden plaats gevonden. Ondanks de
regen was het een geslaagde excursie
en was de sfeer heel goed. Dat kwam
mede omdat wij konden schuilen in het
‘restaurant’ van de kinderboerderij.
De natuurgidsen in opleiding zijn:
Joop Bouwman
Olga Ekelenkamp
Willie van Emmerik
Jopie de Gans
Joke van der Ham
John van Himbergen
Agnes Janmaat
Esther Koning
Welmoed de Lange
Romy Langelaar
Truus Lefeber
Hettie Luijten
Laurens van Os
Diego Rijneker
Alie Schutter
Rob Smits
Annelies Speksnijder
Laura van Straalen
Carin van der Veer
Nadine de Vos
Lieneke van Vuuren
Ton Winter

Impressie van het Vechtensteinpark
door Romy Langelaar
Een park in rust, omringd door huizen
Voorjaarschoon komt al naar voren
Klokjes, akoniet, vogels
Mooie, stille bomen
Dorpsklokken op de achtergrond
samen met de snelweg
Af en toe een boerderij geluid
Meidoorn word al wakker en laat
zijn blaadjes al zien
Aronskelken komen naar boven
Het water stroomt met ons mee
Staartmezen hippen door de
bomentakken
De mensen lopen in hun achtertuin
rond, rennend of met hun hond
Frisse neuzen
Suikeressen leiden je rond door het
park met hun dikke knoesten en
uitlopers
Ook vleermuizen bezoeken de bomen
Een ijskelder doemt op, bekleedt
met klimop
Het grote hoefblad staat al te pronken,
wachtend tot zijn blad weer komt
De tonder zwam heeft zijn
slachtoffers geveld en blijft nog
even hangen op zijn plek
Mannelijk en vrouwelijk schoon van
de hazelaar toont zich op het einde
van de tak
Hangende stuifmeel bommen en een
complexe knop met een sierlijke
rozen pluim

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.

