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Bericht van de voorzitter
IVN Vecht en
Plassengebied laat
jong en oud beleven
hoe leuk, gezond en
belangrijk natuur is.
Dat doen we d.m.v.
natuuractiviteiten,
cursussen,
projecten en
campagnes. Zelf
leren en doen staan
centraal. Zie ook
https://www.ivn.nl/
afdeling/vecht-enplassengebied
De Bres is het
tijdschrift voor de
leden en donateurs
van de IVN afdeling
Vecht en Plassengebied. Wij zijn actief in
het gebied aan
weerszijden van de
Vecht met daarin de
plaatsen Utrecht,
Leidsche Rijn, Vleutende Meern, Maarssen,
Breukelen, Loosdrecht
en Loenen. Dit is een
gevarieerd landschap
met een rijke natuur. In
het gebied organiseren
wij wandelingen,
lezingen en cursussen.
Op deze manier
proberen we mensen
zoveel mogelijk van het
landschap te laten
genieten en te laten
ervaren hoe bijzonder
de natuur is.
Nog geen lid?
Ontdek de natuur
met het IVN!
Bovendien steun je
als lid ons werk. Wij
willen voor
iedereen de natuur
dichterbij brengen.
Ook voor wie het
niet vanzelfsprekend is, zoals
ouderen, chronisch
zieken en kinderen.
Jouw lidmaatschap
helpt daarbij.
Vanaf €2,- per
maand ben je al lid,
meld je aan via de
website https://
www.ivn.nl/steunivn/word-lid

Beste mensen,
Allereerst wil het bestuur jullie een goed
en natuurrijk 2022 toewensen.
We hadden allemaal gehoopt dat het
coronavirus ons leven minder zou gaan
beheersen. Helaas is dat niet waar.
Vanwege de oplopende cijfers zijn er weer
maatregelen van kracht die het effect van
het virus zouden moeten indammen. Dat
betekent voor de afdeling dat op het
moment van schrijven vergaderingen en
bijeenkomsten weer digitaal worden
georganiseerd of worden uitgesteld. Het
blijven voorlopig onzekere tijden. Zo gaat
ook de nieuwjaarsbijeenkomst op 8
januari 2022 niet door.
Ondanks deze onzekere tijden wordt er
hard gewerkt aan het excursieprogramma
2022. Excursies en andere activiteiten
kunnen jullie in ieder geval vinden op
www.ivn/afdeling/vecht-en-plassengebied/
activiteiten. Check deze site regelmatig
voor nieuwe activiteiten van onze afdeling.
Het bestuur is blij dat leden nog steeds
met veel enthousiasme het afgelopen jaar
activiteiten hebben willen organiseren en
dat ook in 2022 willen doen. Dank
daarvoor. Ook wil het bestuur de leden en
donateurs bedanken voor hun steun voor
het werk van het IVN en de afdeling in het
bijzonder.
Zoals jullie misschien hebben gelezen
heeft het IVN op 16 november uit handen
van koningin Maxima de Prins Bernard
Cultuurfondsprijs 2021 mogen ontvangen.
Een blijk van waardering voor al het werk

dat de vereniging en de vrijwilligers op het
gebied van natuureducatie doen!
Het bestuur wil in deze Bres de werkgroep
Stadsnatuur in het zonnetje zetten. Al
jarenlang organiseert de werkgroep
Stadsnatuur bijzondere excursies en
cursussen in de stad Utrecht. Vaak laat de
werkgroep de deelnemers nieuwe
onverwachte wonderschone natuurplekjes
van de stad zien, zoals fossielen op de
vreemdste plekken of de natuur op een
begraafplaats. Laat je ook eens verrassen!
Zoals in de vorige Bres al stond is de
werkgroep op zoek naar extra (ervaren)
natuurgidsen die hen bij de activiteiten
willen helpen.
Normaal maakt het bestuur tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst bekend welk
project of welke projecten worden
gehonoreerd uit het F. de Winterfonds.
Omdat de nieuwjaarsbijeenkomst ook dit
jaar niet doorgaat maakt het bestuur dit
weer in de Bres bekend. Dit jaar wordt de
aanvraag van de werkgroep Stadsnatuur
voor een drempelverlagende natuurkoffer
gehonoreerd. Met behulp van deze koffer
kunnen toevallige natuurontmoetingen
plaatsvinden met kinderen en hun ouders
die we niet zo snel bij onze activiteiten
zien. Een mooi initiatief! Mocht er geld
overblijven dan overweegt het bestuur om
een of meer bijenhotels met informatie
over het IVN en een QR-code met een link
naar onze website te plaatsen.
Groeten,
John van Himbergen

Vooraankondiging klimaatcursus
Momenteel is een klein
groepje IVN'ers bezig met
de voorbereidingen voor
het geven van de
klimaatcursus zoals die
door het Landelijk IVN
bureau is ontwikkeld.
Zoals het er nu naar
uitziet, zal deze cursus
gedurende 5 avonden en
2 zaterdagochtenden
worden gegeven en zal
starten half maart en
eindigen begin juni.
Eind januari zal de
precieze informatie op de
website van Vecht en
plassengebied komen te
staan.
Dus als je interesse hebt in
deze cursus: houd dan de
website in de gaten!

Inmiddels hebben meer
dan 100 cursisten de
cursus afgerond. Cursisten
werken tijdens de cursus
aan een eigen
klimaatactieplan en dragen
op die manier bij aan
oplossingen van de huidige
klimaatcrisis.
Bij het IVN staat mensen
verbinden met de natuur
centraal. Nu dat de wereld
even stilstaat, wordt het
steeds duidelijker wat de
invloed van mensen op het
klimaat en de invloed van
het klimaat op de mens is.
Een goed moment om te
reflecteren over hoe we
met onze aarde omgaan.
Benieuwd naar de link
tussen mens en klimaat en
naar hoe wij zelf een
verschil kunnen maken?
Dan is de online
klimaatcursus "de groene

verandering" misschien wel
wat voor jou!
In deze IVN Klimaatcursus
plaatsen we klimaatverandering in een breed
perspectief en leggen we
verbanden tussen klimaat,
natuur en duurzaamheid.
We gaan in op de huidige
stand van zaken rondom
klimaatverandering en
kijken naar de
wisselwerking tussen
menselijk handelen en
deze veranderingen. Naast
informeren heeft deze
cursus ook het doel om
mensen handvatten te
bieden om zelf in actie te
komen. Met kennis over je
ecologische voetafdruk,
klimaatcommunicatie en
klimaatrechtvaardigheid ga
je zelf aan de slag me een
actieplan.

t

Willemien Valewink
40 jaar actief bĳ
IVN Vecht &
Plassengebied.
Willemien volgde In 1981/1982 de
Natuurgidsenopleiding samen met
o.a. Paul Vlaanderen en Liesbeth
Pleijster. Later maakte ze zelf
meerdere keren deel uit van het
cursusteam van de
Natuurgidsenopleiding, een klus
die ze met plezier heeft gedaan.
Aan die cursussen namen onder
andere Harrie Pelgrim, Bert van
Dijk, Hanni Meulemans en Lolke
Stelwagen deel. Willemien heeft
nooit een bestuursfunctie
geambieerd, wel organiseerde ze
in 1995 samen met Irma Gondrie
een Natuurcursus. En vanaf 1988
was ze tien jaar lang
vertegenwoordiger van IVNUtrecht in het landelijk bestuur
van het IVN en in het bestuur van
de Stichting Groeneveld.
Voor wat de natuur betreft gaat
haar bijzondere belangstelling uit
naar stinzenplanten, vanaf het
begin heeft ze zich daar samen
met Wim Baas mee bezig
gehouden, later kwam ook de
belangstelling voor paddenstoelen
bij. We hebben het geluk, zo gaf ze
aan, dat we excursies mogen
houden in het park van kasteel
Nijenrode. Willemien: “In mijn
beginjaren als gids organiseerden
we als afdeling excursies over

Stinzenplanten in Nijenrode en
Gunterstein en over
Paddenstoelen in Over-Holland en
langs de Maarseveense plas”.
Bijzonder was de openbare
excursie van het Utrechts
landschap in juni 1991, waarvoor
Willemien onder de titel
‘Wegdromen in Haarzuilens’ een
stukje in het blad van het
Landschap schreef: er kwamen 500
mensen op af, die zij vanaf een
fruitkistje toesprak. Zoiets
gebeurde opnieuw op Nijenrode
nadat de Telegraaf een bericht van
het Stadsblad had overgenomen
Willemien is in Leeuwarden
geboren en na de middelbare
school naar Utrecht gegaan om er
voor botanisch analiste te gaan
studeren. Na de opleiding heeft ze
gewerkt op het botanisch
laboratorium in Utrecht. Later
heeft ze wateronderzoek gedaan
aan het Lymnologisch Instituut in
Nieuwersluis. Het Instituut was tot
2011 gevestigd in De Vijverhof; het
witte gebouw langs de Vecht
voorbij Breukelen, tegenwoordig
een hotel. Door die opleiding
kende ze de Nederlandse Flora op
haar duimpje. Voor Willemien is
een excursie geslaagd als het haar
lukt om met de bezoekers een
gesprek aan te gaan over de
natuur. De mensen zijn vaak
gericht op basiskennis als namen
van planten en de geschiedenis,
maar zij wil graag een dialoog met
hen aangaan. Naast de excursies
van het IVN, leidt ze op Nijenrode
en Gunterstein tuinclubs rond en is

ze een gewaardeerd begeleider
van nieuwe gidsen.
Wandelen is één van haar favoriete
bezigheden, zo was ze reisleider bij
SNP en ging ze als gids mee bij
plantenreizen rond de
Middellandse Zee. Samen met
Geert, haar man, maakte ze voor
SNP een wandeling van Parma
naar Lucca om te testen of de
routes en de plaatsen waar
overnacht werd in orde waren.
Tegenwoordig loopt ze mee met
wandelingen die worden
georganiseerd door de werkgroep
wandelingen van IVN Vecht &
Plassengebied. In het
herfstnummer van de Bres deed ze
verslag van de wandeling langs het
Bello pad. Je zou denken dat
Willemien wat het wandelen
betreft is aangestoken door Kees
de Tippelaar, een verwoed
wandelaar die ooit naast hun huis
in ‘Slangevegt’ woonde. De jeugd
van Breukelen krijgt in oktober op
de verjaardag van Kees nog steeds
poffertjes bij de kraam die dan in
park Boom en Bosch staat.
Op 17 oktober jl. vierde Willemien
met haar natuurvrienden een
jubileumfeestje bij het
natuurkwartier in Nieuwegein.
Het bestuur en de redactie van de
Bres bedankt je hierbij voor alles
wat je als gids en als lid van
verdienste van het IVN gedaan
hebt en wenst je nog veel actieve
jaren toe.
De redactie,
met medewerking van
Marijke Zoetelief.

Joke van der Ham

straat, d.w.z. in bestrating,
gebouwen en standbeelden. Als
natuurgids wil ik mensen kennis
laten maken met de natuur in en
buiten de stad. En zo hun
belangstelling wekken waardoor ze
anders naar hun omgeving gaan
kijken. Op initiatief van Carin van
der Veer zijn we samen gestart met
pauzewandelingen van een half
uur voor bedrijven of als rustpunt
tijdens een teamdag. Helaas kwam
covid ertussen en is het bij 2
wandelingen gebleven.

Tegen het einde van de
Natuurgidsenopleiding 2016/2017
liep ik samen met Joke een
wandeling door de woonwijk
Overvecht Noord waarbij we de
paddenpoel in de wijk, Park de
Gagel en de Klopvaart aandeden.
Overvecht Noord is een stadswijk
met ‘cultuurnatuur’ zoals ze dat in
haar verslag over haar 4seizoenengebied had genoemd,
waarbij de paddenpoel waar ze na
ieder ommetje door de wijk nog
even langs liep centraal stond.
Toen wij er gingen kijken ging de
poel net op de schop. Voor die tijd
had de gemeente Utrecht een
onderzoek laten instellen naar de
potentie van de poel, waarbij het
streefbeeld werd geschetst van
een zelfstandig functionerende
poel waarbij de kleine
watersalamander, de ringslang en
de vroege glazenmaker met name
werden genoemd. Het onderzoek
van Joke dat volgens de BISELmethode werd uitgevoerd, leverde
als resultaat een zeven op. Zelf zag
ik bij het Gagelpark voor het eerst
een Sneeuwklokjesboom. We gaan
het er over hebben, maar
beginnen met de vraag hoe ze bij
het IVN terecht is gekomen.
Joke: ’Ik ken het IVN al heel lang;
zelf ben ik lid geworden toen ik
cursussen ben gaan volgen bij
Utrecht stadsnatuur. Om mijn
kennis van de natuur te verbreden
ben ik de Natuurgidsenopleiding
gaan doen. In eerste instantie was
ik niet van plan om te gaan gidsen,
maar het bleek zo leuk te zijn dat
ik er gewoon mee door ben
gegaan. Ik heb tijdens de opleiding
stagegelopen bij de jeugd- en de
waterwerkgroep omdat ik niets
van waterbeestjes afwist. Later
heb ik me aangesloten bij de
werkgroep Stadsnatuur; een leuke
groep mensen met een
uiteenlopende belangstelling die
elkaar goed aanvullen. Vanwege
Corona hebben we dit jaar in
aangepaste vorm meerdere
excursies gehouden. Zoals de
midzomernacht wandeling waarbij
aan de hand van een IVN routeapp, gemaakt door Richard Tukker,
Madelinde Tellegen en Titia KanBoot een route was uitgezet die
startte op de Pausdam en waarbij
de aandacht uitging naar
muurplanten, stoepplanten,
bomen en de Vroedmeesterpad
die op twee plekken te horen was.
Zo mogelijk volgt de komende tijd
een excursie over Fossielen op

Het interview is in de
openlucht gehouden in
Park de Gagel. Na afloop
zijn we nog even gaan
kijken bij de
Sneeuwklokjesboom. Een
boom met ivoorwitte
bloemen die laat in het
voorjaar als
sneeuwklokjes onder de
bladeren hangen. De
houtige vruchten van 5
cm hebben 4 brede
vleugels zoals een
werppijltje bij Darts. De
boom staat scheef en ziet
er vol opschot
(rechtopstaande takken)
niet uit. We gaven de
schuld aan de
Kaukasische vleugelnoot
die er dicht op staat. In
de Bomengids wordt de
slordige vorm echter als
kenmerk van de boom
aangegeven.

‘Ik ben geboren in Velzen-Noord en
opgegroeid in een gebied dat
bekend staat als ‘De IJmond’. Een
gebied met strand, duinen en
landgoederen langs de
binnenduinrand van Haarlem tot
Beverwijk, waar de buitenplaats
Beeckestein er één van is. Een
gebied langs het voormalige Oer- IJ
en Wijkermeer dat net als stroken
langs het IJ werd ingepolderd bij de
aanleg van het Noordzeekanaal dat
in 1876 werd geopend. Ik heb
gehoord dat er in die tijd arbeiders
waren die in gaten in de grond
overnachtten. Op de middelbare
school schreef ik stukjes voor
schoolkrant de ‘Paperclip’ een
naam die volgens de normen van
die tijd als ‘Peperklip’ werd
geschreven. Ik heb ooit een kritisch
stuk over de Hoogovens
geschreven; mijn opa die er werkte
vond dat maar niks. Het was
fantastisch om op de landgoederen
in de omgeving van Velzen te
lopen. Mijn moeder wist veel
namen van planten en wat we niet
wisten zochten we op. De namen
van planten in de duinen kende ik
niet, namen als Walstro, Bremraap
enzovoort heb ik pas later geleerd.
In de tweede klas van het V.O. ben
ik lid geworden van
Natuurmonumenten omdat ik voor
natuurkunde een leraar had die
ons enthousiast maakte voor de
natuur’.
Joke: ’Na de middelbare school ben
ik een opleiding voor bibliothecaris
gaan volgen aan de Frederik Muller
Academie in Amsterdam. De
opleiding is later opgegaan in
Hogeschool Holland. In die tijd
schreven zich 600 kandidaten in
voor 60 plaatsen. Je moest een
goed verhaal hebben om geplaatst
te worden. Dat is nu wel anders,
iedereen denkt met de computer
op alles het antwoord te kunnen
vinden. Naast algemene kennis,
sociologie en psychologie leer je
om een catalogus op te zetten en
vragen te kunnen plaatsen: wat wil

iemand nu precies weten. Ik ben
een generalist en tegenwoordig
meer webredacteur dan
bibliothecaris’.
‘Vanwege de liefde ben ik in
Utrecht gaan wonen en heb er later
een baan gevonden. Natuurlijk zou
ik graag een huis met een grote
tuin met fruitbomen willen hebben,
maar dat zit er in de stad niet in.
Wel woon ik aan de rand van de
stad, als het ware tegen het Vechten plassengebied aan. Utrecht is
een leuke stad op een centrale plek
in het land. En omdat ik bewust
geen auto heb ben ik afhankelijk
van het openbaar vervoer en dat is
hier prima geregeld’.
Joke: ‘Ik ben actief in de
Milieugroep Overvecht, een groep
die de plannen van de gemeente
volgt op het gebied van het groen.
Zo hebben we meegedacht toen de
Robinia’s langs de Carnegiedreef
moesten worden vervangen. In het
verleden werd langs een dreef één
soort bomen geplant. De
problemen met de
eikenprocessierups en de
Iepenziekte vragen om meer
variatie aan bomen. In Utrecht
moeten er binnen de stadsgrens
veel huizen bijgebouwd worden.
Uitgangspunt is of men gaat voor
laagbouw met voor elk huis een
eigen tuintje of er wordt gekozen
voor hoogbouw met
gemeenschappelijk groen waar
hier in de wijk ruimschoots gebruik
van wordt gemaakt. Natuur is er
niet alleen voor mensen maar ook
voor dieren waaronder de
insecten: dus laat ook ruimte voor
verwilderde stukjes. In de
Paddenpoel die ik tijdens de
gidsenopleiding als project tijdens
de vier seizoenen volgde, heeft de
verscheidenheid aan waterdieren
zich na het groot onderhoud
redelijk hersteld. Alleen hebben ze
de poel dit jaar flink uitgebaggerd
en dat was niet de bedoeling. Op
die manier raak je te veel
waterbeestjes kwijt’.
Joke: ‘De herfst is nog altijd mijn
favoriete seizoen: de kleuren van
de bladeren aan de bomen, de
laagstaande zon, spinnenwebben
met dauw. De natuur ruikt anders,
kortom ik houd van variatie en die
is er dan volop’.

Jaap Stavenuiter

In 2003 heeft beeldend kunstenaar
Marcel Blekendaal de
polderwachter in het
Hollandse landschap
geïntroduceerd. Een
boswachter zonder
bos, maar met
weilanden. De
polderwachter maakt
wandelingen in de
polder, op klompen,
met een polsstok.
Als “beeldend kunstenar” werkt hĳ aan
de verbeelding van de
polder. Niet met objecten, niet met
schilderĳen, maar met
spannende verhalen en
af en toe een
indrukwekkende
gebeurtenis.
Uw “beeld van de
polder” zal na de
wandeling nooit meer
hetzelfde zĳn.
De polderwachter is
een wandelend
kunstwerk en vertelt
verhalen.
Geïntroduceerd door
zĳn maker om het
landschap niet verder
in te vullen met
fysieke objecten. De
polderwachter is even
aanwezig, werkt aan
een imaginair beeld en
verdwĳnt dan weer.
Hĳ laat niets anders
achter dan zĳn
voetstappen.

Berm
Laatst zwalkte ik weer over de weg. Niet
vanwege het promillage van het een of
ander, maar om mijn tegenliggers te
ontwijken. Sommigen lopen links van de
weg, anderen rechts. Sommigen lopen
tegen het verkeer in, anderen met het
verkeer mee. Het lijkt erop dat iedereen
maar doet waar hij of zij zin in heeft. En ik
laveer daar dan tussendoor.
Dus al slingerend vraag ik mij af: hoe moet
het nou eigenlijk? Is het zo dat je altijd
tegen het verkeer in moet lopen zoals we
dat vroeger op school hebben geleerd? Of
geldt dat alleen buiten de bebouwde kom
en loop je in het dorp gewoon met het
verkeer mee? Ach nee! Binnen de
bebouwde kom heb je natuurlijk gewoon
de stoep voor de voetgangers! Waarbij ik
mij dan weer afvraag: Zijn er ook regels
voor aan welke kant je op de stoep moet
lopen? Kan je ook ‘spooklopen’? Aan de
verkeerde kant van de weg lopen dus? Of
is er in het dorp geen ‘verkeerde kant’?
Na enig navragen blijkt dat tegenwoordig
overal alles mag. Je moet gaan lopen aan
de kant waar jij je het veiligst voelt. En dat
blijkt dus voor iedereen anders te zijn.
Waardoor ik mij nergens meer veilig voel.
Soms links, soms rechts maar nooit echt.
Tot ik in de berm raakte. Wat is dat een
toffe plek! Daar heb je geen last van auto’s
of fietsen en daar loopt niemand. Goeie
schoenen aan en op avontuur!
Hedendaags bermtoerisme.
Bij het voorbereiden van dit stukje ben ik

ook even wat op internet gaan grasduinen
en nu blijkt dat ik (alweer) niet de eerste
ben die leuke dingen ontdekt. Het
onverhard wandelen is wijdverbreid.
Onder ‘trage tochten’ zijn allemaal routes
te vinden met ‘zandgarantie’. Waar
overigens ook prut, modder en gras toe
worden gerekend. Maar onverhard
wandelen wordt bedreigd: steeds meer
onverharde paden worden afgesloten. Of
verhard. Ook trage tochten moeten mee in
de vaart der volkeren.
En dat is jammer want naast dat het
gewoon leuker loopt, merkte ik dat het
ook nog eens veel beter loopt: veel minder
hard voor je knieën en het ruikt ook een
stuk lekkerder. Behalve in de buurt van
het dorp waar de berm reeds in gebruik is
als hondentoilet. Dus daar maar weer op
de stoep.
Maar buitendorps is de berm mijn nieuwe
habitat. Één worden met de bloemetjes en
de bijtjes. “Ja ho even,” denkt u nu, “dan
vertrap je onze kostbare bermbegroeiing!”
Waarbij ik u dan als oud-lid van het
gerenommeerde Weegbreegenootschap
wil wijzen op de baat die sommige
gewassen hebben bij gepaste betreding.
(De weegbree is een tredplant die haar
zaden verspreidt door ze onder onze
schoenzolen te plakken). Maar inderdaad:
als iedereen het gaat doen dan gaat
‘gepaste betreding’ over in vertrappen en
daar heeft niemand baat bij. Maar zeg nou
zelf: wie gaat er voor zijn plezier in de
berm lopen?
“Ik,” zei de gek ;-)

In de Kĳker
Van Buitenplaats Goudestein
naar kasteel Groeneveld
In het novembernummer van de
Bres deed Willemien Valewink
verslag van de wandeling langs het
Bello Pad. Het verslag bracht me
op het idee om een stukje te
schrijven over een verhaal dat ik
ooit hoorde over de particuliere
weg van Huydecoper.
In 1608 koopt Jan Jacobszoon Bal
(Huydecoper) als belegging
hofstede ‘De Gouden Hoeff’ en de
bijbehorende steenbakkerij
gelegen aan de Vecht bij Maarssen;
daarmee was hij de eerste die
besloot tot de aanschaf van een
buitenplaats. Volgende generaties
hebben het bezit stap voor stap
uitgebreid, zo laat zijn zoon Joan
tegen de boerderij een voorhuis
bouwen. Vervolgens wordt de
buitenplaats uitgebreid met het
naastgelegen Silversteijn en in
1754 wordt de eerste steen gelegd
van het huidige Goudestein.
Daarmee is de kooplust nog niet
ten einde en wordt een kleine
twintig jaar later de buitenplaats
Doornburgh verworven. Als klap

op de vuurpijl kocht Joan
Huydecoper van Maarsseveen
vervolgens in 1797 voor 85.000
gulden kasteel Groeneveld in
Baarn dat hij gebruikte als
zomerverblijf. In de winterperiode
woonde hij aan de Keizersgracht in
Amsterdam en op Doornburgh; na
1808 werd Doornburg verruild
voor Goudestein.
Na het uitroepen van de Bataafse
Republiek in 1795 werd Joan
Huydecoper van Maarsseveen (17691839) als regent uit al zijn stedelijke
functies ontheven. Na de Franse tijd
kreeg hij zijn functies terug zoals die
van viceburgemeester van
Amsterdam, mededirecteur van de
Nederlandse Bank, president van de
commissie der zandpaden tussen de
steden Amsterdam, Weesp, Muiden
en Naarden. Van 1814 tot 1836 lid
van de Provinciale staten van
Holland.Net als veel andere regenten
bekleedde hij voor lange of kortere
tijd 14 nevenfuncties waaronder:
commissaris Bank van lening,
Syndicaat der Nederlanden, directeur
Maatschappij ter bevordering van de
landbouw, houtvester,
hoogheemraad van Zeeburg en
Diemerdijk, commissaris Grootboek
der Nationale schuld, ouderling
Waalse gemeente, enz, enz. (bron
Wikipedia).
In die tijd was het
patronagesysteem van kracht
waarbij regenten de banen bij de

overheid onderling verdeelden.
Gezagsdragers werden rijk door
ambten en lucratiever banen aan
bekenden te verpanden die het
werk moesten uitvoeren zoals de
regent het bepaalde. Ga er maar
vanuit dat Joan Huydecoper het op
dezelfde wijze aanpakte. Het
verhaal gaat dat Huydecoper van
een eigen weg gebruikmaakte om
tussen kasteel Groeneveld en de
buitenplaats aan de Vecht te
reizen. Delen van die weg zijn met
de kaart van ‘Hilversum en het
Gooi’ nog te volgen.
De Huydecoperroute: Start bij
Egelshoek, waar op de kaart de
Huydecopersweg aan de zuidkant
van het Tienhovenskanaal is
aangegeven. De weg loopt door tot
de Noodweg, voorbij de Noodweg
gaat de Huydecopersweg over in
de Zwartebergseweg. Ga rechtdoor
en sla bij de Hoorneboeglaan
rechtsaf, steek daar de N417 over
en ga schuin linksaf de
Huydecopersweg in, ga door tot de
Maartendijkse weg en steek het
spoor over. Nu zou je dwars onder
de bogen van de A27 moeten
lopen met op- en afritten van- en
naar Hilversum. Daarna begint een
doodlopend stuk Huydecoperweg
in de richting van de Soestdijkerstraatweg. Steek de weg over en
loop in een denkbeeldige boog
naar kasteel Groeneveld
Jaap Stavenuiter

Vecht en plassen actief
Sint-Maartenspeurtocht 2021
van IVN en UN
Op zondagmiddag 7 november was
er weer wat te beleven op de
Stadstuin Zuilen. Tussen half 2 en 4
uur startten op tien verschillende
momenten in totaal 18 kinderen en
15 volwassenen aan een speurpuzzeltocht. Er meldden zich 15
groepjes op het mailadres, enkele
groepen kwamen jammer genoeg
niet opdagen, afgeschrikt door de
plensbuien rond het middaguur?
Sint-Maarten is de beschermheilige
van Utrecht, we vieren zijn
naamdag op 11 november. Nu
voor de 4e keer organiseerde IVN
samen met Utrecht Natuurlijk een
speur- en puzzeltocht.
Dit is zijn verhaal. Op een natte,
koude herfstdag ontmoette Maarten
iemand die het koud had en niet
genoeg kleren aan had. Hij deelde
met zijn zwaard het kleed dat hij om
had, en gaf de helft weg. Daarmee
kon die arme man of vrouw aan de
kant van de weg weer warm worden.
Het wapen van de stad Utrecht (en
van FC Utrecht) is daarom half wit en
half rood.
Het was ook nu weer zo’n herfstige
middag, na de ochtendzon flinke
plensbuien en een koude wind.
Veel vallende bladeren. Er werd
naarstig gespeurd naar kabouters
met opdrachten en naar
paddenstoelen met stippen.
Degenen die kwamen èn wij
hadden plezier.
De kinderen en hun ouder/
begeleider vonden de opgaven en
wat er te zien was, was spannend.
Paddenstoel 1 stond bij de boom met
een rond gat (en daarboven een
grote zwavelzwam). Wie ben ik?
T. Ik ben een klein muisje, maar met
mijn nagels kan ik veel
O. Ik ben een eekhoorn, ik knaag zo
een holletje met mijn scherpe
snijtanden
P. Ik ben een specht. Het was hard
hakken met mijn snavel, maar dat
kan ik
De letter die bij het goede antwoord
hoort is de beginletter van de
oplossing. En daar wacht een
verrassing …..
En zo nog 6 paddenstoelen te gaan
en tussendoor ook nog
informatieborden èn de kabouterborden met doe-opdrachten.
Sommige kinderen vonden,
ondanks de kou, de zandbak heel
leuk. Ze maakten een mooi natuurschilderijtje. De medaille van een
schijfje berkentak was hun
beloning.
De IVN’ers en de UN’ers hadden
ook een gezellige middag. We
spraken af: volgend jaarweer.

Twee keer een begraafplaats
Activiteiten stadsnatuur
Herfst 2021
De eerste keer was op zaterdag 9
oktober op begraafplaats St.
Barbara met een stralende zon.
De tweede keer was op zaterdag
30 oktober op begraafplaats De
Nieuwe Ooster in de stromende
regen.
De eerste keer was een
publieksexcursie met als thema: de
natuur in het najaar. Een veilig
thema, want je kunt er alle kanten
mee op! We hadden ons
voorbereid op zaden en vruchten,
maar dat de paddenstoelen de
show zouden stelen hadden we
niet verwacht.
Het bestuur van de begraafplaats
was ons zeer ter wille: we kregen
toestemming voor de excursie, we
kregen informatie en er werd een
gesprek met de beheerder
geregeld. De auto’s mochten op de
parkeerplaats, evenals de fietsen in
de stalling. Er werd rekening
gehouden met een eventuele
uitvaart. We voelden ons welkom!
De 15 deelnemers hebben genoten
en de twee gidsen (Willie en Titia)
ook.
Als toetje gingen we nog even het
Hoogelandse park in voor
exotische bomen.
De tweede keer was het afscheid
van onze stagiair Matthijs.
We reisden daarvoor naar
Amsterdam. Heel verantwoord met
de trein en de bus.
De Nieuwe Ooster blijkt (ook) een
arboretum te zijn!
We zijn in de stad Utrecht wel wat
bijzondere bomen gewend, maar
dit sloeg alles.
Madelinde gidste ons en dat was
maar goed ook. Het park is 33
hectare groot. Het aantal
bijzondere bomen is hoog! Kijk
maar op de website:
www.denieuweoosterbomenpark.nl

Mijn verwondering was enorm en
ik was blij zowel de steeneik als de
kurkeik daar aan te treffen (bomen
die ik normaal in Zuid Italië
tegenkom).
Ik kan het iedereen aanraden daar
een keer te gaan kijken!
Is het een idee om de Thijsse-dag
een keer in De Nieuwe Ooster te
vieren??
Van de paddenstoelenwerkgroep
September, oktober en november
waren weer maanden vol
paddenstoelenplezier. De jaarlijkse
publieksexcursie in Nijenrode kon
in afgeslankte vorm doorgaan en

de leden van de werkgroep
bezochten veel leuke gebieden,
binnen en buiten het
Vechtplassengebied, waarvan
vooral vermeld mag worden het
bezoek aan de Zilveren Schaats in
Utrecht. Dit gebiedje ligt tegenover
het revalidatiecentrum de
Hoogstraat in Utrecht, vlak achter
het Wilhelminapark. Het maakt
deel uit van de Hollandse
waterlinie en bestaat uit een oud
grasdijkje met onder andere wat
Meidoornbomen, Elzen en een
enkele Eik. Schapen zorgen voor de
begrazing. De combinatie van
ongestoord, voedselarm, grasland
en intensieve begrazing door
schapen, maken het gebiedje
ideaal voor Wasplaten. Dit zijn
graslandpaddenstoelen die vettig
aanvoelen en vaak heel mooi
gekleurd zijn. Wij mochten mee op
excursie met Peter Jan Keizer.
Peter Jan doet onderzoek naar de
mycologische waarde van
gebieden die bij de gemeente
Utrecht in beheer zijn. De
gemeente is verantwoordelijk voor
het behouden van soorten die
landelijk gezien zeldzaam zijn en
paddenstoelen horen daar ook bij.
Het weer deed helemaal mee. Een
aangename temperatuur met een
lekker zonnetje. Het werd een hele
interessante excursie, met heel
veel mooie paddenstoelen. Voor
ons waren de wasplaten wel het
meest bijzonder en spectaculair.
Wantsenwasplaten (indicator voor
schraalgraslanden),
Elfenwasplaten, het
Sneeuwzwammetje en grandioze
exemplaren van het
Papegaaizwammetje (zie foto)
stonden er prachtig bij. Het was
echt genieten en zo aan het eind
van het seizoen een mooie
afsluiting. Volgende week gaat het
vriezen en blijven alleen de hele
taaie soorten over. Voor ons even
rust.

Struinen door de duinen
Het Boswachterspad Kattukse
Duinroute en Duinroos bij Katwijk
aan zee leidt door een uniek
Hollands zeedorpen landschap.
Zondag 17 oktober begon onze
wandelroute bij de TOP in Katwijk
aan zee.
We volgden de blauwe paaltjes en
zagen al snel een indrukwekkend
gebouw aan de linkerkant: een
tempel van de Internationale Soefi
Beweging.
Al wandelend tussen de duinen zie
je de wallen liggen, die dienden om
de voormalige akkertjes van elkaar
te scheiden. Honderd jaar geleden
werden hier aardappelen

Wat voor weer
vandaag?
Stormvloeden in een veranderend
klimaat
In het winterhalfjaar is de kans op
een stevige storm met stormvloed
flink groter dan gedurende het
zomerhalfjaar. De oorzaak hiervan
komt doordat de
temperatuurgradient tussen de
tropische regio's op aarde en de
poolstreken in de zomer kleiner is
dan in de winter. Waar de
temperatuur in de zomer op de
noordpool meest tussen de 0°C en
+10°C ligt, komt deze in de winter
met gemak onder de -40°C; terwijl
het jaarrond in de tropen in veel
regio's warmer is dan 30°C. Dit
resulteert dus in een
temperatuursverschil tot tegen de
30°C in de zomer en tot wel 70°C in
de winter. Hetzelfde geldt voor de
hogere luchtlagen. Dit
temperatuursverschil maakt dat de
storm activiteit in de winter groter

verbouwd. Er hangen volop bessen
aan de duindoorns en meidoorns,
hier profiteren wintergasten van
zoals spreeuwen, koperwieken en
kramsvogels. We beklimmen het
Vlaggeduin, een duintop op 37
meter boven de zeespiegel. De top
biedt zicht op het prachtige
duingebied, de watertoren, de
witte kerk van Katwijk en de
Soefitempel.
Op deze hellingen groeit onder
meer bleek schiltzaad en liggend
bergvlas. Het zijn typische soorten
van het zeedorpen landschap.
De route gaat verder door de
duinen en langs het grote infiltratie
meer. Naast bescherming tegen de
zee zijn de duinen ook een bron

van drinkwater. Je kunt er
trekvogels spotten , zoals vele
soorten eenden.
We liepen terug via een struinpad
richting zee, bij het TOP was ons
eindpunt vanwaar de bus ons
terugbracht naar station Leiden.
Met 8 km. een goede route om een
frisse neus te halen.

is dan in de zomer. Dat is ook goed
te staven met oude
waarnemingen. Zo'n 3 eeuwen
geleden zaten we midden in de
zogenaamde Kleine IJstijd; meestal
zeer koude strenge winters, maar
ook superzachte met meerdere
zwaardere stormvloeden per
seizoen. Vaak ook van het type
steviger dan 1953. Gedurende die
Kleine IJstijd was het in de
poolstreken aanmerkelijk kouder
dan tegenwoordig. Dat weten we
van o.a. de walvisjagers die tegen
een meer zuidelijke poolijsgrens
aanliepen. De
temperatuurgradient was dus
aanzienlijk groter, want in de
tropen waren de temperaturen
blijvend hoog.
Tegenwoordig wordt vaak
gesuggereerd dat de
winterstormen door
klimaatsverandering zwaarder
worden en vaker gaan optreden.
Dat is maar de vraag. De
temperatuursgradient tussen de
evenaar en noordpool wordt in
een warmer klimaat alleen maar

kleiner, vooral in de winter. Hier
laten de klimaatmodellen ons in de
steek. Van 3 eeuwen geleden zijn
geen instrumentale
waarnemeningen bekend; alleen
geschreven scheepsjournalen,
logoboeken en dagboeken. En daar
kunnen de modellen niets mee. De
modellen tasten in het duister,
maar indicaties voor afname van
winterstormen en stormvloeden
zijn allom aanwezig. Tot aan het
einde van de twintigste eeuw
waren er vrijwel elk jaar wel één of
meerdere winterstormen, maar
tegenwoordig gaan er vaker jaren
voorbij, zonder. Dit jaar is zo'n
voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld
2016 en 2018. Passeert ook januari
2022 zonder zware stormvloed,
dan zijn er alweer 24 maanden
achtereen geen. Er zijn nog andere
factoren die de storm activiteit op
de Atlantische Oceaan kunnen
temperen, zoals het smelten van
het Groenlandse ijs. Daarover
meer de volgende keer.
Ton Lindemann

Broedvogel telling rietlanden
Kockengen, resultaat 2021
Al vele jaren tellen we vanuit de Natuurgroep Kockengen
in het voorjaar de broedvogels in de rietlanden van
Kockengen (zie kaart). Dit telgebied bevat overigens niet
alleen rietlanden, maar ook het bos van het
Polderreservaat, struikgewas en enkele huizen.
We gebruiken voor de telling BMP-A (Broedvogel
Monitoring Project – A) van SOVON als
inventarisatiemethode. Kort samengevat: gedurende het
voorjaar worden in 7 – 12 bezoeken rond zonsopkomst
de broedvogels geteld. Per waarneming wordt op de
kaart aangegeven of het bijvoorbeeld een zingend
mannetje is, een paartje, een nest met jongen etc.. Na
een inventarisatierondje worden alle waarnemingen in
het SOVON systeem ingevoerd.
Op het eind van het broedseizoen (omstreeks juli) geeft
het systeem vervolgens per soort het aantal
broedterritoria inclusief de verspreiding van de territoria
in het gebied.
N.B.: SOVON (www.sovon.nl) is de non-profit
organisatie in Nederland, die vogeltellingen
coördineert, de verzamelde data beheert,
analyseert, interpreteert en daarover publiceert. In
Nederland zijn ca. 10.000 vogelaars en een netwerk
van ca. 350 vogelwerkgroepen betrokken bij het
verrichten van diverse typen vogeltellingen. SOVON
heeft ca. 60 medewerkers in dienst.

Bijzonderheden
Grauwe gans
Het aantal broedvogelterritoria van de grauwe gans is
ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. De telling vindt
vooral plaats op basis van het aantal waargenomen
broedparen vroeg in het voorjaar. De Natuurgroep
draagt (op dit moment nog) actief bij aan het reduceren
van het aantal grauwe ganzen, dus uiteindelijk zie je in
mei/juni aanmerkelijk minder jongen dan je zou
verwachten op basis van dit aantal broedparen.
IJsvogel
De korte periode afgelopen winter van vorst met ijs,
heeft ook onze populatie ijsvogels (2 broedparen in
2020) de das omgedaan: ik heb in het geheel geen
ijsvogels gezien dit voorjaar. Overigens is bekend dat
ijsvogelpopulaties zich erg snel kunnen herstellen na
een vorstperiode – dus wellicht zijn ze volgend jaar weer
aanwezig!
Zwarte stern
Op enig moment waren alle (20) uitgelegde vlotjes in het
Polderreservaat bezet door broedende sterns.
Het jaar 2021
Al met al was 2021 in vergelijking met de voorafgaande
periode een goed jaar: nog nooit zijn er zoveel soorten
broedvogels in de Rietlanden vastgesteld. Nieuw dit jaar
waren de bergeend en de purperreiger als broedvogel
Fons van Haels

Resultaat aantallen broedterritoria 2021 voor de
Rietlanden in Kockengen in vergelijking met de periode
2002 – 2021:
aantal 2021 in vergelĳking met
periode 2002-2021
fuut
knobbelzwaan
grauwe gans

8
1
163

nĳlgans
soepgans
krakeend
wilde eend
soepeend
kuifeend
bergeend
bruine kiekendief
havik
sperwer
fazant
waterral
waterhoen
meerkoet
zwarte stern
holenduif
houtduif
turkse tortel
koekoek
ĳsvogel

3
2
6
30
3
6
1
1
1
1
11
8
16
20
1
12
2
2
-

grote bonte specht

1

witte kwikstaart

1

winterkoning
heggenmus
roodborst
blauwborst
merel
zanglĳster
sprinkhaanzanger
snor
rietzanger
bosrietzanger
kleine karekiet
spotvogel
grasmus
tuinfluiter
zwartkop
tjiftjaf
fitis
grauwe vliegenvanger
staartmees
pimpelmees
koolmees
gaai
ekster
zwarte kraai
kauw
spreeuw
huismus
vink
groenling
putter
rietgors
cetti's zanger

19
2
1
10
2
3
2
35
6
31
4
10
6
22
5
1
2
5
7
1
1
4
1
2
4
8
1
1
7
6

boomkruiper

1

Purperreiger

8

gemiddeld 9
0-2
sinds 2004 broedvogel,
sinds 2013 forse toename
gemiddeld 1
sinds 2020 broedvogel
gemiddeld 3
gemiddeld 63
gemiddeld 4
gemiddeld 4
oor het eerst dit jaar broedvogel!
0-2
sinds 2011 elk jaar 1 broedpaar
0-1
gemiddeld 5
0-2
gemiddeld 4
gemiddeld 17
gemiddeld 17
0-3
gemiddeld 13
sinds 2019 broedvogel
gemiddeld 2
vanaf 2014 in de meeste
jaren 2 broedparen
vanaf 2010 meestal 1 of 2
broedparen
in de meeste jaren geen
broedparen
gemiddeld 14
gemiddeld 3
0-1
0-2
gemiddeld 11
gemiddeld 2
meeste jaren 0 – 1
gemiddeld 1 – 2
gemiddeld 20
gemiddeld 6
gemiddeld 35
gemiddeld 3
0–1
gemiddeld 12 - 13
gemiddeld 5
gemiddeld 15
gemiddeld 9
0–1
0–2
gemiddeld 3
gemiddeld 7
0–3
0–2
gemiddeld 3
sinds 2020 broedvogel
gemiddeld 2
gemiddeld 3
gemiddeld 5
gemiddeld 2
0–2
gemiddeld 10
voor het eerst sinds 2014,
forse toename in 2020: 7
voor het eerst sinds 2020
(1) in bos Polderreservaat
voor het eerst broedvogel

De werkgroepen in het
Vecht en
Plassengebiedgroepen
Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon:
Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend
op paddenstoelenjacht
Jeugdwerkgroep en scharrelkids
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep Commelinhof
Contactpersoon: Minke SchröderBaron
Email: minke.schroder@ziggo.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend
open voor onderhoud.
Voor het publiek op zondagmiddag
van half februari tot half mei open.
Adres: Park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Hettie Luijten
Email: hettie.luijten@planet.nl
Wandelingenwerkgroep
Contactpersoon: Willemien
Valewink
Email: w.valewink@hetnet.nl
Werkgroep excursies
Contactpersoon: Dries Klooster
Email: dries.klooster@telfort.nl
Aanvraag excursies: Truus Lefeber
Email: truus.ivnvp@gmail.com
Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Annelies
Speksnijder
Email: j.e.speksnijder@ziggo.nl
Werkgroep Stadsnatuur
Contactpersoon: Titia Kan-Boot
Email: titiakan@planet.nl
Werkgroep Geopark
Contactpersoon: Annelies
Speksnijder
Email: j.e.speksnijder@ziggo.nl
Werkgroep moestuinieren
Contactpersoon: Richard Tukker
Email: richard.tukker@ziggo.nl
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Vacant

Het bestuur

Cursus werkgroepen

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

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

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

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

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

Van de ledenadministratie
In de afgelopen periode hebben wij
maar liefs negen nieuwe leden
mogen verwelkomen. Het is de
laatste jaren, ondanks de corona
dat wij als natuurorganisatie in de
lift zitten. Het lijkt of de mensen de
natuur belangrijker gaan vinden.
Dat is iets om verheugd over te zijn.
De nieuwe leden zijn:
Leonie Walters
Els Lenards
Danielle Schalkwijk
Sanne Poortman
Mandy Koomen
Jan Willem van der Reek
Elke Rabé
Hans van Loenhoud
Stannie van den Besselaar
Ik wens jullie namens de andere
leden van harte welkom en ik hoop
dat jullie veel plezier zullen hebben
van het lidmaatschap.
Van drie leden hebben we afscheid
genomen in deze laatste periode.
Eugenie Weenink

Belangrĳk in 2021 en
2022
20 januari
Bestuursvergadering
10 maart
Bestuursvergadering i.v.m. ALV
31 maart
Algemene Ledenvergadering

Online media afdeling:
www.ivn.nl/vecht-en-plassengebied
www.facebook.com/ivnvechtplassen
https://www.facebook.com/groups/292630307552505
Stadsnatuur Utrecht:
www.ivn.nl/ivnstadutrecht
www.facebook.com/groups/ivnstadutrecht
www.instagram.com/ivnstadutrecht
www.twitter.com/ivnstadutrecht

Onze schuur
is niet meer
Na jaren van
onzekerheid is de
schuur op de
Commelinhof
eindelijk gesloopt.
Deze schuur werd
door de
kinderboerderij
gebruik voor opslag
van het hooi. Dit
bleek al jaren niet
meer te
functioneren
vanwege de slechte
toestand van het
dak. Zie de foto
hiernaast.
Op de voorpagina
zie je de huidige
situatie. Dit gaan we
in het nieuwe jaar
aanpakken, zodat
het een mooie
aanvulling wordt op
onze stinzenplanten
tuin..

Aan de heer/mevrouw:

www.editoo.nl
Indien onbestelbaar dan graag retour zenden aan:
Ledenadministratie IVN Vecht en Plassengebied
T.a.v. Eugenie Weenink
Boomstede 505,
3608 BK Maarssen

