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

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

De werkgroepen van IVN Vecht & plassengebied
Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Hanneke Boom
Email: hannekeboom64@gmail.com
Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend op
paddenstoelenjacht
Jeugdwerkgroep
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Commelinhof werkgroep
Contactpersoon: Erik Broeke
Email: ecnfbroeke@ziggo.nl
Gehele jaar ieder vrijdag open voor onderhoud. Voor het publiek op zondagmiddag van 17 februari tot eind mei open.
Adres: park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Harrie Pelgrim
Email: harriepelgrim@hotmail.com
Wandelingenwerkgroep
Contactpersoon: Reint Dragt
Email: eendracht55@hetnet.nl

Werkgroep excursies
Contactpersoon: Jaap Stavenuiter
Email: jcmstavenuiter@kpnplanet.nl
Aanvraag excursies: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl
Werkgroep publiciteit
Contactpersoon: Marloes van der Beek
Email: harald.marloes@telfort.nl
Werkgroep de Bres
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
Internetwerkgroep
Contactpersoon: Harm Dotinga
Email: h.dotinga@hetnet.nl
Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep winkeltje
Contactpersoon: Tineke van Schooten
Email: tinekevanschooten@hotmail.com
Werkgroep Utrecht
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel
Email: dirkjan.boerwinkel@gmail.com
Werkgroep natuurcursus
Contachtpersoon: Bernadet Sijmons
Email: bernadetsijmons@hotmail.com
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com

Belangrijke data

Ook belangrijk

Bestuursvergaderingen
maandag 8 september
maandag 27 oktober
maandag 15 december

2 september Duurzame dinsdag
13-14 september Open Monumentendag
4 oktober Nationale Kringloopdag
10 oktober Dag van de Duurzaamheid
26 oktober Nacht van de Nacht
1 november Natuurwerkdag

Thema-/activiteitenvergadering
donderdag 2 oktober
Gidsenvergadering
donderdag 27 november
J.P. Thijssedag
zaterdag 6 september

Van de ledenadministratie
Als nieuwe leden heten wij van harte
welkom:
Jessica Deijns-van Rossum
Joke van der Ham
Rob van der Hoek
Carolien van der Heijde
Mevrouw M. Konst
Aqualine Schulte
Mevrouw J. van Zuylen

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

3 donateur hebben hun donateurschap
opgezegd.
3 leden hebben hun lidmaatschap
opgezegd
Bent u nieuwsgierig naar waar onze
leden zoal vandaan komen?
Hieronder een overzichtje van de
woonplaatsen van onze leden:
Utrecht: 57
Maarssen: 54
Breukelen: 15
Vleuten: 14
De Meern: 8
Onze afdeling heeft leden/donateurs uit
34 plaatsen, waaronder o.a. Alkmaar,
Haarlem, Zeist en Weesp.

Bericht van de penningmeester
In de maand augustus vindt de automatische incasso van de contributie
plaats van de bankrekening van de
leden/donateurs die hiervoor via een
machtiging toestemming hebben gegeven.
Hanneke Boom

Van het Bestuur
Het Huishoudelijk Reglement van de
afdeling stond als agendapunt op de
agenda van de Algemene Leden Vergadering, die op 26 maart jl. is
gehouden. Tijdens de ALV is het
geactualiseerde besproken en goedgekeurd. De belangrijkste gesprekspunten daarbij waren de rol van de
penningmeester bij het beheer van de
die werkgroepen krijgen van derden
komen voortaan geoormerkt op de
begroting te staan. Kosten kunnen
bij de penningmeester alleen worden
gedeclareerd d.m.v. een declaratieformulier en de bijbehorende bon. De
secretaris van de afdeling coördineert
de aanvraag van excursies voor derden
die onder de naam van het IVN worden
gehouden. Het onderstaande A4-tje
dat als leidraad voor de hoofdgids is
bedoeld bij het organiseren van een
excursie of activiteit, wordt als bijlage aan het Huishoudelijk Reglement
gevoegd.
Een A4-tje als handreiking aan
de hoofdgids
IVN Vecht & Plassengebied 2014
De werkgroep excursies stuurt je als
hoofdgids dit A4-tje als handreiking
bij de organisatie en de excursie. Dit
houdt niet automatisch in dat de hoofdgids alles zelf moet doen wat er op
dit A4-tje staat, maar wel dat deze de
eindverantwoording draagt.
Contact met de media (PR) –
persbericht - website
Om de excursies onder de aandacht
van het publiek te brengen, maken we
gebruik van de media en de website

van de afdeling http://ivn.nl/afdeling/
vecht-en-plassengebied De hoofdgids stuurt het persbericht aan Marloes van der Beek: harald.marloes@
telfort.nl. Marloes zorgt er voor dat het
persbericht aan de regionale kranten
wordt gestuurd, op de eigen site van
de afdeling wordt geplaatst en eventude meeste activiteiten is er al een
stukje dat als basis kan dienen voor
het persbericht. Maar probeer er altijd
met frisse blik naar te kijken. Hoe aantrekkelijker de informatie gepresenteerd
wordt, hoe beter het gelezen wordt.
Marloes ontvangt de persberichten
graag uiterlijk drie weken voor aanvang
van de excursie, maar bij voorkeur
eerder.
Voorwandelen
De hoofdgids nodigt de gidsen uit voor
het voorwandelen. Het voorwandelen
is een ideale manier van voorbereiden
op de excursie, daarnaast is het een
vorm van scholing waar alle gidsen
gebruik van kunnen maken. De hoofdgids stelt in overleg met de gidsen die
zich hebben opgegeven een tijdstip
vast voor het voorwandelen en voorziet de gidsen van informatie over het
gebied.
Via (actieve.leden@ivnvechtplassen.
org) worden de overige actieve leden
uitgenodigd.
De gidsentas
De hoofdgidsentas wordt beheerd door
Harrie Pelgrim, Duivenkamp 59, 3607
AC Maarssen, telefoon 06 251 479 98,
harriepelgrim@hotmail.com. In de
tas zitten folders met het excursieschema, een aanmeldingsformulier voor

nieuwe leden, de EHBO-trommel met
tekentang, een bus voor de vrijwillige
bijdrage, de IVN-vlag om het vertrekpunt voor de excursie te markeren,
enz.
De excursie
Bij de start van de excursie verwelkomt
de hoofdgids de belangstellenden, vertelt iets over het thema van de excursie
en over het IVN Vecht en Plassenge
bied. Het IVN is een vereniging die belangstelling voor de natuur wil wekken
door het organiseren van excursies
en het geven van cursussen. Maak de
bezoekers attent op de bus voor de
vrijwillige bijdrage. Verdeel tenslotte het
aantal belangstellenden over de gidsen
en ons advies daarbij is om te kijken of
alle gidsen aan bod komen en of er gidsen zijn die liever als duo willen gidsen.
Het IVN heeft een Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor excursies
en activiteiten die worden gehouden
op initiatief van de IVN –afdeling Vecht
& Plassengebied.
Het evaluatieformulier dat je als hoofdgids krijgt kun je invullen binnen het
programma Word en sturen aan:
jcmstavenuiter@kpnplanet.
nl. De vrijwillige bijdrage kun je
overmaken op bankrekeningnr.
NL45INGB0003733225 t.n.v. IVN,
Vecht en Plassengebied, Vleuten.
Tijdens de Algemene ledenvergadering
van 2012 is gevraagd om bij een excursie aandacht te besteden aan de teek
die overal voorkomt. Bij een tekenbeet
kun je de ziekte van Lyme oplopen. In
de Bres van juni 2012 ist daar aandacht aan besteed.
De werkgroep excursies:
Jaap Stavenuiter en Marijke Zoetelief,
mmv Marloes van der Beek

Van de redactie
Als hoffer ( de naam die Erik Broeke heeft geven aan de mensen die
meehelpen aan het het beheer van de
Commelinhof) mis ik de nodige plantenkennis. Oké ik kan een boterbloem
van een paardebloem onderscheiden. Maar als je mij vraagt om welke
boterbloem het gaat, zoals daar zijn
de scherpe, de kruipende, de akker,
de behaarde de blaartrekkende boterbloem, dan moet ik het tot mijn schande laten afweten. Maar er zijn IVNers
die daar een oplossing voor hebben in
de vorm van een cursus “Hoe heet die
plant?”
De IVN afdeling Nieuwegein en IJsselstein e.o. heeft een zeer actieve plantenwerkgroep. Deze werkgroep heeft
een cursus ontwikkeld, die met behulp
een aardig eind helpt om in het doolhof
van een 2.000 duizend planten je weg
te vinden. Deze cursus geeft in vier
avonden een duidelijk uitleg van hoe
hoe je hierin je weg kan vinden.
De praktijk is helaas weerbarstiger,
bij meerdere pogingen om planten op
naam te brengen liep ik vast of had de
geinterpreteerd. Dus ook hier geldt
oefening baart kunst.
Voor informatie over de cursus kan
je contact opnemmen met Frans kok,
emailfranskok@hetnet.nl.
uitgever is het KNNV.
ISBN978 90 5011 261 1

Inez Kollaard
Op 1 oktober 2005 hebben we samen
als eindopdracht van de natuurgidsencursus een excursie gehouden op de
In de 17e eeuw werd daar, op de grens
van zand en veen, de heide ontgonnen. Op de kavel werd een boerderij
gebouwd met een voorhuis als verblijfplaats voor de eigenaar uit Amsterdam.
In 1778 kwam er een in Classicistische
stijl gebouwd huis voor in de plaats.
Veertig jaar later werd het park ingericht volgens de Engelse landschapsstijl met een slingerende beek voor
het huis. Bij een excursie op Gooilust

buitenplaats in de regio noemt, ontkom
je er niet aan om iets te vertellen over
Frans Blaauw en zijn vrouw Louise
Six. Louise Six erfde in 1895 het huis
van haar tante en trouwde met Frans
Blaauw. Frans wilde directeur van Artis
worden en toen dat niet lukte begon
hij zelf een dierentuin op Gooilust. Zijn
verzameling bestond uit 102 soorten,
van Bizon, Wisent, Gnoe, Przewalskipaard tot een met een verzameling van
65 soorten zwanen, ganzen en eenden. Om zijn gang te kunnen gaan liet
hij Louise gek verklaren en opnemen
in een inrichting. Later nam Louise op
haar beurt wraak op haar man door

Gooilust na zijn dood na te laten aan
Natuurmonumenten, onder de voorwaarde dat het park in de oude staat
zou worden teruggebracht. Nu herinnert nog slechts de collectie uitheemse
bomen en de Aha* achter het huis
vriendin Cora en ik wekelijks hard in
Gooilust. Ook komen we er vaak om te
wandelen of wat ik de laatste tijd vaker
doe, om er te fotograferen. Het is een
mooi park met een grote verscheidenheid aan bomen en planten en het is er
Voor het interview hebben we afgesproken op de moestuin van Inez
en Cora, een echte volkstuin aan de

broer vertrok uit Vreeland en van hem
maken eerst een rondje over de tuin en
hou je vast: er staat rabarber, peulen,
terselie, kropsla, radijs, snijbiet, prei,
diverse kruiden en een perk met aardstaat tegen de bladluis een rij dille.
Gisteravond heb ik de koolrabi-planten
uitgeplant. Aardappelen telen we niet,
daarvoor is de tuin te klein. Het aantrekkelijke van een volkstuin is dat je
lekker buiten bezig bent in de natuur.
We doen aan teeltwisseling, daarvoor
maken we elk jaar een teeltplan en
hanteren daarbij een aantal groepen
van planten die steeds een andere
plaats krijgen, zoals bijvoorbeeld Bladgewassen en Vlinderbloemigen. Eens
in de 3 jaar laten we de boer aan de
overkant van de weg een partij stalmest brengen. Voor de rest gebruiken
we compost van eigen plantenresten
en gft-afval. We telen biologisch, want
we gebruiken geen kunstmest en be-

strijdingsmiddelen. Slakken en mollen
nemen we voor lief, die horen bij een

omdat ik naar meer balans zocht
op een advertentie van een Natuurgidsencursus van de IVN-afdeling Vecht
&Plassengebied, maar voor die tijd
had het ook net zo goed een cursus
houtbewerking kunnen zijn. Tijdens de
voorlichtingsavond voor de gidsencursus viel ik voor de prettige sfeer, het
enthousiasme van het cursusteam en
de afwisseling tijdens de cursus van
theorie en praktijk. Bij de start van de
cursus wilde ik heel veel over de natuur
als geheel te weten komen. Tijdens de
rit bleek dat teveel van het goede en
ben ik me gaan richten op vogels en
planten. Via Cora wist ik al het een en
ander van vogels. Zij is actief lid van de
Vogelwacht Utrecht en telt o.a. vogels
in de Bethunepolder. Tijdens de gidsencursus ben ik in contact gekomen met
Hanneke Boom voor een stage bij de
groencursus (de huidige natuurcursus)
en ik ben er nooit meer mee gestopt.
Nu organiseer ik de cursus die in het
voor- en najaar plaatsvindt, samen met
Edith Meijer en Bernadet Sijmons. Elke
cursus kunnen we putten uit een poule
van gidsen die een cursusavond en de
daaraan gekoppelde excursie kunnen
geven. Een natuurcursus zoals wij die
verzorgen past heel goed bij het doel
van het IVN om mensen te interesseren voor de natuur. De cursus is
laagdrempelig, want voorkennis is niet
vereist. We moeten er als afdeling alles
aan doen om te zorgen dat een fenomeen als de natuurcursus niet verloren
gaat. Overigens is het aantal deelne-

groeid in Amstelveen. Na de middelbare school heb ik de Academie voor
Lichamelijke opvoeding gedaan in Amsterdam. Vervolgens ben ik twee dagen
per week gaan werken als gymleerkracht en volgde daar naast drie dagen
per week de studie pedagogiek aan
de Vrije Universiteit. Parttime studeren
vergde in die tijd heel wat organisatietalent en er is heel wat carbonpapier aan te pas gekomen om over de
teksten van de hoorcolleges te kunnen
beschikken. Na de studie pedagogiek
ben ik als onderwijsadviseur gaan werken bij een schoolbegeleidingsdienst.
Sinds 4 jaar heb ik een eigen onderwijs-adviesbureau dat leerkrachten in
het Basisonderwijs adviseert en traint
op het gebied van opbrengstgericht

ten op afkomt en waar je tochten maakt
sen of werken in de natuur vind ik rust.
De dingen zijn er zoals ze zijn. Ik word
er niet afgeleid, verwonder me hoogstens. In Noorwegen is de natuur zo
groots dat je er als het ware onderdeel
Jac. P Thijsse vond dat wandelingen in
de natuur een vast onderdeel moesten
zijn van het onderwijsaanbod van de
nog wel eens iets terug in het Basispolitiek ander keuzes. Scholen maken
uitstapje naar aanleiding van projecten
maar daar blijft het bij. Hopelijk gaat
dat ooit veranderen.
Jaap Stavenuiter

vooral in de bergen. Noorwegen heeft
en de leegte van het landschap. In
Breheimen of op de Lofoten bijvoorbeeld, dat zijn landschappen waar de
mens niet heeft ingegrepen. Het zijn
ook plekken waar geen stroom toeris-

* p.s.
Een Aha bestaat hier uit een
gemetselde muur op de grens van het
hoger gelegen gazon en een lager deel
van de weide. Het is een afrastering
die wegvalt als je vanuit het huis naar
de weide kijkt.

Nieuws van de werkgroepen

Een mooi initiatief van Ton Lindemann,
een kijkje achter de schermen bij het
KNMI in de Bilt. Het was boeiend om
te zien hoe 24 uur per dag door drie
maal zes meteorologen het weer in
Nederland en daarbuiten in de gaten
wordt gehouden. Ieder meteoroloog
had zijn eigen aandachtsveld, dit kon
zijn de scheepsvaart, de luchtvaart,
Nederland. Tijdens ons bezoek was het
stralend stabiel weer dus vanuit meteologisch gezichtspunt was er weing
interresants te melden. Toch was het

wisseling van de wacht en de conclusies vormen de basis van het weerbericht. Hierna hebben wij nog de
weerradartoren beklommen voor een
landschap. Ton bedankt.

B.E.E.V., ofwel “Bijzonder
En Eerlijk Vlees”!
Op de Griftsteededag stond onze
IVN-kraam naast een kraam waar
reclame werd gemaakt voor 'Bijzonder
En Eerlijk Vlees'. Wij vonden het een
onderwerp dat goed bij onze doelstelling 'werken aan een duurzame samenleving' past. Vandaar dit artikel.

Laat ik mijzelf eerst even voorstellen:
mijn naam is Jeffrey Roelvink.
Ik ben Masterstudent Diergeneeskunde
in de richting Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren en Veterinaire Volksgezondheid.
Ik ben mijn bedrijf gestart omdat ik een
verschil wil maken in de manier waarop
voedselproductie vandaag de dag geschiedt. Bewustwording, dierenwelzijn
en educatie is de kern van mijn visie.
Ik wil de consument laten zien wat de
verschillen zijn tussen de gangbare,
intensieve veehouderij en onze manier:
de extensieve veehouderij. Tevens wil
ik u natuurlijk graag overtuigen van de
voordelen die de extensieve veehouderij kan bieden met betrekking tot het

dierenwelzijn.
Surf daarom eens langs op onze internetsite of kom onze runderen bezoeken op Kinderboerderij Koppelsteede
te Utrecht.
Ik ben natuurlijk niet alleen; mijn vrienmij op alle vlakken en zij is verantwoordelijk voor het merendeel van
de blogberichten die zowel op onze
internetsite als op onze facebookpagina verschijnen.

Onze kalfjes, Mona en Lisa, behoren
tot het Black Aberdeen Angus runderras.
Een ras wat niet alleen beroemd is vanwege de uitmuntende vleeskwaliteit,
maar wat ook bekend staat om haar
robuustheid en haar gemoedelijke kuddegedrag. Het ras is nooit onderdeel
waardoor de vitaliteit van onze runderen en kalveren gewaarborgd is.
Onze runderen zijn hierdoor in staat om
het gehele jaar door op de weide te staan.
Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee; wij
kunnen u een koe laten zien zoals de
koe ooit bedoeld was!

Bovenstaande eigenschappen hebben
ervoor gezorgd dat het Black Aberdeen
Angus rund niet alleen in Schotland te
bewonderen is. Door de eeuwen heen
is het rund verspreid geraakt over de
gehele wereld en wordt het vlees is
veel sterrenrestaurants geserveerd.
Ons vlees heeft een unieke marmering
en daardoor een bijzonder goede smaak.
De marmering bestaat uit een heel dun
laagje vet, wat zich tussen de spiervezels vormt en wat in de pan zachtjes
wegsmelt. Dit zorgt voor de bijzondere
smaak en malsheid.
Als kers op de taart bevat dit dunne
vetlaagje bij onze (gras gevoerde)
dieren ook nog eens omega 3, wat
bijdraagt aan een gezonde voeding!

Het vlees is afkomstig van één van de
ouderdieren van onze kalfjes.
De ouderdieren lopen bij onze bevriende veehouder nog heerlijk in de
uiterwaarden.
Hij heeft een koppel van 30 dieren
waaronder kalveren die nog bij de
moederdieren zogen.
Gelukkig delen wij dezelfde visie en
hebben dezelfde kijk op dierenwelzijn.
Het enige verschil is dat hij al veel langer veehouder van het Black Aberdeen
Angus ras is en meer dieren en meer
land heeft. Wij fungeren dus eigenlijk als
kijkdoos voor een wat groter geheel.
Wij houden u graag via de email op
de hoogte van de vorderingen rondom
onze vleespakketten en hopen u eens
te zien bij onze kalveren!
Natuurlijk kunt u ons ook volgen via
onze internetsite, facebookpagina en/
of twitter.
Jeffrey Roelvink BSc,
B.E.E.V.
Bijzonder En Eerlijk Vlees
Kvk: 59980516
Btw: NL204593037B01
Internet: http://bijzondereneerlijkvlees.nl
Facebook: http://facebook.com/bijzondereneerlijkvlees.nl
Twitter: @beev_2014

Voorlopig blijven onze kalfjes, Mona en
Lisa, op de weide bij kinderboerderij
Koppelsteede gehuisvest. Wij willen
met hen gaan fokken. Het doel hiervan
is niet alleen educatie en tastbaarheid
maar ook het hebben van een hele
leuke hobby. Echter, dit kan pas als zij
hier oud genoeg voor zijn, en dat duurt
nog wel even…
Maar wees niet getreurd!
Deze zomer zullen wij gemengde vleespakketten van 7,5 kg gaan verkopen.

IVN slootjesdag van
20 juni
In het teken van de IVN landelijke
slootjesdagen stond er een waterexcursie georganiseerd op zaterdag 20 juni.
Als watergidsen waren hierbij aanwezig
Marijke (als hoofdgids), Illy, regen(Ton)
en ondergetekende.
Het idee was om bij het gebouw van
Outdoor-In te verzamelen en daar
waterbeestjes te gaan scheppen.
Nieuw hierin was de mogelijkheid om,
na het onderzoek, te gaan snorkelen
met de kinderen, om te proberen de
beestjes in hun eigen omgeving te
bekijken.
Het weer zat gelukkig mee, en de opkomst was behoorlijk te noemen.

Nadat het ook in diverse kranten had
gestaan, konden we 20 kinderen en
8 volwassenen verwelkomen op de
zaterdagochtend. Iedereen had er zin
in, en de plek was ideaal om vanaf de
kant het water in te lopen. Bovendien
konden we vanaf de verbouwde steiger
overal onze watermonsters nemen.
Nadat Marijke iedereen welkom had
geheten, hebben we 4 groepjes
gemaakt van vijf kinderen en een paar
volwassenen. Elk groepje had de
beschikking over een teiltje, een aantal
schepnetjes, loeppotjes, en een paar
bordjes en een zoekkaart. Nu was onze
uitdaging om alles een beetje
gecoördineerd te laten verlopen.
Geef de kinderen een paar loeppotjes,
en ze willen allemaal tegelijk kijken.
Geef de kinderen een paar schep-

netjes, en ze willen allemaal tegelijk
scheppen.
Met veel kunst en vliegwerk, hebben
we toch een aantal leuke vondsten
kunnen noteren, zoals een baarsje van
8 cm, een rivierdonderpad van 6 cm,
het omhulsel van een glazenmaker,
diverse vlokkreeftje en insectenlarven.
Sommige vondsten konden ook nog
onder de binoculair bekeken worden,
en ook daar willen de kinderen allemaal tegelijk kijken.
Toch leuk om te zien hoe enthousiast
de jeugd hiermee om gaat en er plezier
aan beleeft. Ook de ouders waren
verbaasd wat er allemaal gevangen
werd. Na het eerste uur scheppen en
kijken was het moment aangebroken
om onder water te gaan kijken.
Ik had voor dit moment een aantal
duikbrillen en snorkels geregeld bij de
duikvereniging waar ik instructeur ben.
Op mijn vraag wie er mee wilde gaan
snorkelen, staken toch 10 kinderen
hun hand op, en enthousiast werden
de duikbrillen uitgezocht en gepast.
Gewapend met de benodigde uitrusting
hebben we een groepsfoto gemaakt,
waarna we dapper te water gingen.
Voor sommige toch wel een beetje
koud. Nadat we door de eerst stofwolk
heen waren, ging er een nieuwe wereld
voor ze open, en was alleen de
temperatuur een reden om er weer uit
te komen. Met veel plezier werd er rond
gezwommen in het ondiepe gedeelte rond de steiger. Kinderen die wat
onwennig zwommen werden door mij
scherp in de gaten gehouden, want het
moet wel veilig en leuk blijven. Alleen
maar lachende gezichtjes en bewondering door de ouders aan de kant.
Nadat we na bijna een uur weer op de
kant waren vroeg ik aan de groep kinderen of ze dit de volgende keer weer

wilden doen. Als antwoord klonk een
luid gejuich.
Gaan we doen dus.
Met een goed en meer dan tevreden
gevoel hebben we de excursie na 2 uur
afgesloten.
Kees Vollering

Plagiaat

Volgens Arjan is het haas (boswach-

Laatst was Arjan Postma, u weet wel:
die free-lance boswachter uit Noord
Holland, in Breukelen. Arjan is geregeld
te gast bij de Wereld draait door en
heeft een eigen programma op RTV
Noord Holland. Arjan is een praatjesmaker. Dus ik was wel benieuwd wat
hij te vertellen had. Dat waren leuke
dingen, dat kan ik u dan weer vertellen.
Over koolmeesjes, een dijk dwars door
de afsluitdijk en over het haas.

stoerste dier van de polder. Een haas

dan een kuiltje in de klei dus het haas
is overgeleverd aan weer en wind.
Als een haas nat regent moet hij zich
later weer droog rennen en als de zon
schijnt wordt hij gebraden. Maar dat
vinden sommigen best lekker.
In het voorjaar zie je vaak koppels hazen rondrennen in het land. Dat zijn de
jonge jongens van vorig jaar die hebben geroken dat er een vrouwtje in de
buurt is. Zij gaan dan een beetje stoer
lopen doen, u kent ze wel die pubers.
Maar als het serieus begint te
worden en het vrouwtje echt
aan paren toe is, komt er
een ouder mannetje en die jaagt de
jongelui weg. Het vrouwtje zet
door de hekken en over de
sloten. En het mannetje gaat
er achteraan de hele
polder door. Heen en
weer.

Op een gegeven moment stopt het
vrouwtje en laat het mannetje in de
Geen zachte, maar een goeie linkse
hoek. Het mannetje incasseert, weert
hard, want dan loop je kans dat het
vrouwtje er weer vandoor gaat!. Als het
mannetje, wanneer hij goed is toegetakeld met bloed op de wangen, scheuren in de oren en een bungelend oog
nog steeds bij het vrouwtje blijft, weet
zij wat voor vlees ze in de kuip heeft:
een echte stoere vent. Die mag zorgen
voor haar nageslacht.
En dat nageslacht zijn ook geen watjes. Het vrouwtje krijgt een paar jongen
die zij verspreid door de polder onder
graspolletjes verstopt. Zelf is zij bezigheden buitens huis hebbende. Slechts
een maal per dag komt ze langs om het
jong te laten zogen. En na anderhalve
week is dat ook klaar. Dus wanneer
eerst zijn oogjes open doet is een jong
haasje al bijna zelfstandig. Denk daar
haas ziet springen.
Nu heb ik hier dus geen polderwachterverhaaltje verteld maar een verhaal
van Arjan. Plagiaat dus. Althans, ik doe
dit niet stiekem, ik vertel het u en ik
heb het met hem afgesproken. Positief
plagiaat met permissie dus. Verhalen
moeten namelijk worden doorverteld.
Dus luister of lees, maak een verhaal
eigen en vertel het door!
Zie ook: www.boswachterarjan.nl

Zo’n dag dus
Het is zondag 27 april, de dag dat de
Natuurdag wordt gehouden in park
Vechtenstein, onder het motto: zie, voel
en proef de 1000 soorten van Het park.
Het programma gaat van start met een
Natuurbrunch. Het plan was om die te
houden in de boomgaard van het park.
De druilerige regen maakt dat echter
onmogelijk. De picknicksets komen
daarom in de tent van de kinderboerderij te staan. Met de vuurkorf voor het
afbakken van brood en het winkeltje
annex informatiepunt wordt uitgeweken naar partytenten. Het geeft een
opkikker dat iedereen die zich voor
de natuurbrunch heeft opgegeven is
dag actief zijn. Iedereen begrijpt dat het
even behelpen is, maar daarna zitten
we droog en wel aan een welvoorziene
dis met zicht op het kleinvee van de
kinderboerderij en het park. De brunch
wordt afgesloten met een toespraak
van de Nachtburgemeester. Als man
van de nacht heeft hij zich verdiept
in het motto van de dag. Zo geeft hij

een aanzet voor de lijst van duizend
soorten, door met namen van planten
te komen die vallen onder de familie
van de nachtschade en vlinders als de
toespraak er maar op na. Ton Lindemann opent het middagprogramma
met een actueel praatje over het weer.
Hij wijst erop dat een grijze regenlucht
zoals van vandaag, niet egaal grijs is
en dat bij de donkere plukken sneeuw
overgaat in regen.
Het middagprogramma gaat op de
schop. Nu geen posten waar mensen
langs gaan, maar een rondleiding in
twee groepen. De ene groep start in
het Essenhakhout, de andere met de
bezienswaardigheden van het park.
De laatstgenoemde groep start bij de
Zwarte moerbei. Een boom, verscholen tussen het Fluitenkruid, met een
geknakte stam en takken die worden
ondersteund. Een boom die 330 jaar
geleden is geplant, in een tijd dat men
in Suriname de zijde-industrie wilde
opzetten en daar plantages met Moerbeibomen wilde aanplanten. De volgende stop is in de Commelinhof waar

gekookt gaat worden met planten uit de
natuur. Om te laten zien welke planten
worden gebruikt staan op het terras
potjes met Brandnetel, Dovenetel,
Daslook, Armbloemig look, Look-zonder-look, Madeliefje, Veldkers, Hondsdraf, Paardenbloem. (zie de voorpagina)
Iedereen kent er wel een paar en vindt
het leuk om er aan te voelen en te ruiken. In het tuinhuisje wordt gebakken
en gekookt en het is een feest om het
publiek bezig te zien met pannenkoekjes, gevulde eieren, soep en roerei.
toch van binnen moet hebben gezien,
met aandacht voor de vleermuizen.
Een opgezette kleine vleermuis kan
zelfs geaaid worden. Het diertje ziet er
toch vriendelijker uit dan de vampiers
die sommigen voor ogen hebben.
We lopen in de richting van het Essenhakhout. Onderweg staan we stil
bij de Oosterse plataan, een veulen
in de wei, de uilenkast en de zadelzwammen op de stronk van een beuk.
groep. Voor er gewisseld wordt geeft
de Polderwachter een demonstratie

polsstokspringen. Zelf springen is er
deze keer niet bij, de sloot is daarvoor
te breed en de oevers te glad. Zijn
verhaal en zijn sprongen zijn een schot
in de roos. In het Essenhakhout volgen
nog het wateronderzoek , de verhalen van de polderwachter en er volgt
De lucht klaart op, daarom vindt de
afsluitende borrel plaats in de zon op
het terras van de Commelinhof. De
eerste reactie is die van een voldaan
gevoel omdat de dag ondanks het
slechte weer geslaagd is. Het idee is
om de dag voortaan wat vroeger in het
seizoen te houden, omdat de Stinzenplanten in de Commelinhof dan meer
tot hun recht komen. Het succes van
herhaling. De IJskelder had een grote
aantrekkingskracht op buurtbewoners
die de kelder ook wel eens van binnen
willen bekijken
Jaap Stavenuiter

Hiernaast is de toespraak afgedrukt die
de Nachtburgemeester van Maarssen
heeft uitgesproken bij de aanvang van
de de Vechtenstein parkdag.

Geachte aanwezigen,
het is mij, als nachtburgemeester van
de Vechtstreek, een groot genoegen
u welkom te mogen heten op de 1000
soortendag van het IVN. Hier, in park
Vechtenstein kunt u vandaag op verschillende manieren met onze natuur in
aanraking komen. Letterlijk door lekker
door de brandnetels te struinen of te
proeven van de hapjes in de Commaar de vele verhalen van de IVN
gidsen. En luisteren kan vandaag ook
met de handen!
Misschien denkt u, hè, een nachtburgemeester is dat onder dit natuurminnend
publiek geen vreemde eend in de bijt?
Maar u weet: zonder die vreemde eenden halen we de duizend soorten nooit.
Zet dus maar vast een streepje! En
zo vreemd ben ik niet in deze kringen.
Ieder jaar bij de 'nacht van de nacht' (u
weet wel: als de nachten weer langer
gaan duren dan de dagen) dan ben ik
er bij om het donker in 't zonnetje te
zetten.
Dus ik heb wel degelijk 'iets met
natuur'. Om dat te bewijzen wil ik er
even een aantal soorten voor u uitlichten. Hoewel het woord 'licht' bevalt mij
natuurlijk niet, ik zou liever zeggen:
'een aantal soorten verdonkeremanen',
maar we moeten die duizend natuurlijk
wel halen.
Ik zie mijn secretaris, die in zijn vrije
tijd door de polders struint, de laatste
dagen constant met zijn hoofd in de
wolken lopen. Hij is er namelijk op gebrand om thuis als eerste de komst van
de gierzwaluw te mogen verkondigen.
Ik daarentegen speur de grond af om

tussen de dorre bladeren mijn eerste
nachtzwaluw te ontdekken...
Dat dat bruin saaier is dan al die
kleuren geeft helemaal niks. Neem het
verschil tussen de dag- en de nachtpauwoog. Daar waar de dagvariant
schittert in haar kleuren, is de nachtelijke versie een stuk terughoudender in
zijn kleurenpracht. Maar is die vlinder
daarom minder? Ik denk van niet. Het
is eigenlijk net als bij onze burgemeesters...
Maar goed, de nacht staat nogal eens
in de schaduw van de dag. Neem de
familie der nachtschades. Zo giftig als
wat, maar laten we ze daarom staan?
Nee hoor, iedereen lust wel een aardappeltje of een tomaatje. Voor sommigen is zelfs de tabak zeer aantrekkelijk,
hoewel daar de teksten op de verpakking niets aan de verbeelding overlaten. Dus soms maakt een nachtschade
meer kapot dan je lief is. Of haal ik nu
verschillende waarschuwingen door
elkaar?
Om ons aan de duizend soorten te
helpen is ook het weer vandaag veranderlijk. Zo hebben we naast de zon
vandaag ook verschillende soorten
bewolking en als het een beetje mee zit
ook nog verschillende soorten neerslag. Jawel, we komen er wel.
Maar als wij hier blijven staan komen we nergens. Dus wat mij betreft
genoeg gepraat, we gaan op pad! Of
om een oud wijsje te citeren: Kom mee
naar buiten allemaal, dan zoeken wij
de... nagtegaal!
Deze toerspraak is uitgesproken ter gelegenheid van de eerste 1000 soorten
dag in park Vechtenstein

De Natuurcursus
Ieder voor- en najaar start de Ntuurcursus in de Open Hof in Maarssen een
gevarieerd programma voor iedereen
die meer wil weten van de natuur in
eigen omgeving. Gastdocenten worden
hiervoor uitgenodigd en meestal zijn
het de gidsen van onze vereniging die
met veel enthousiasme een theorieavond willen verzorgen op de dinsdag, gevolgd door een excursie op de
zaterdagochtend. Voor het cursusteam,
bestaande uit Inez Kollaard, Bernadet
Sijmons en Edith Meijer is het een
uitdaging om interessante onderwerpen te kiezen waarbij rekening wordt
gehouden met de wensen van de
cursisten. Dit voorjaar verzorgde Jan
van Schooten een theorieavond over
ecologische verbindingen en hebben
we tijdens de excursie landgoed Noordhout bezocht, waar een ecoduct de A12
verbindt met de natuurgebieden aan de
zuidkant van de snelweg. Dieren kunnen zich via het ecoduct verplaatsen
tussen het zuidelijke en centrale deel
van de Utrechtse Heuvelrug. Het is een
unieke ervaring om eens op een ecoduct te staan. Je staat eigenlijk 'midden
op de snelweg' in de natuur. Dirk van
der Est sprak een avond over planten
in de stad ,waarbij we tijdens de excursie park Bloeyendaal in Utrecht-Oost
hebben bezocht. Dirk heeft ons veel
mooie stinzenplanten laten zien in het
park en in de heemtuin zoals Slanke
Sleutelbloem, Zomerklokje, Kievitsbloem, Holwortel en Voorjaarshelmbloem. Zowel het park als de heemtuin
zijn zeer de moeite waard om eens te
bezoeken. Een andere theorieavond
ging over vogelzang en werd door het
duo Arwin den Boer en Cor Schmitt op
een speelse wijze gebracht waarbij ze

de cursisten een aantal quizvragen lieten maken en de winnaar een CD over
vogelgeluiden in ontvangst nam. Bij de
excursie in Vechtenstein luisterden we
met elkaar naar de herkenning van de
vogelzang en was het een uitdaging
om de geluiden te onderscheiden.
Uniek was het om met Bert van't Holt
op een zaterdag de Leusderheide te
bezoeken aangezien het een militair
oefenterrein is en het terrein normaal
niet voor publiek toegankelijk is. Bert
komt in het weekend voor de vogeltelling op de heide en hij heeft een goede
samenwerking met defensie. Voor
de cursisten was het een bijzonder
moment te zien hoe een grote bonte
specht zijn jong voerde terwijl hij zijn
rode kopje uit het gat van een boom
naar buiten stak. Op de Leusderheide
komen zeldzame vogels voor, zoals de
nachtzwaluw, die zijn nest laag bij de
grond maakt. We zagen een jagende
boomvalk en de koekoek liet zich goed
horen. De laatste cursusavond sprak
Theo van Schie over het polderreservaat in Kockengen en nam hij ons mee
naar de wondere wereld van dit gebied
dat nu 40 jaar bestaat. In deze polder
zijn verschillende hoogtes aangebracht
zodat er diverse vegetaties voorkomen.
Het gesloten watersysteem, geregeld
door een aangelegde pomp en mede
gezuiverd door de rietvelden, houdt het
water in goede kwaliteit, zodanig dat de
zwarte stern hier broedt. In de sloten
zijn door de werkgroep van Kockengen
vlotjes voor de zwarte stern gemaakt
en met de verrekijker was het prachtig
om te zien hoe alle vlotjes bezet waren
met nesten. Ouders vlogen af en aan
met libellen en kleine visjes om de
jongen te voeren. Vogels als Rietgors
en Rietzanger lieten zich horen en de
zwartkop zwenkte op een rietpluim

heen en weer. Met de opgedane kennis
en de mooie beelden op het netvlies
namen we afscheid van iedereen.
Voor het najaar hebben wij van het
cursusteam weer een nieuw program-

ma samengesteld en hopen we in
samenwerking met de gidsen weer een
inspirerende cursus aan te bieden.
Graag tot ziens!
Bernadet, Inez en Edith.

Natuurcursus in het najaar

Dinsdag 30 september: Vogeltrek.
Zaterdag 4 oktober: bijbehorende
excursie
Dinsdag 14 oktober: Paddenstoelen en
herfstverschijnselen.
Zaterdag 18 oktober: bijbehorende
excursie, plaats nog niet bekend
Dinsdag 28 oktober: Heidestein en de
schaapskooi.
Zaterdag 1 november: excursie op
Landgoed Heidestein en de schaapskooi.
Dinsdagavond 11 november: Uilen.
Vrijdagavond 14 november: Uilenexcursie bij kasteel Haarzuilens.

Het naseizoen is weer een heerlijke
tijd om de natuur in te trekken en je te
laten inspireren door boeiende onderwerpen over plant en dier. En dat
kan bij de IVN najaarscursus . Onder
leiding van een deskundige gids volgt
u interessante lezingen en wordt u
meegenomen op excursie naar een
natuurgebied. De cursusavonden
vinden plaats op de dinsdagavond van
20.00 uur tot 22.00 uur in de Open
Hof in Maarssen. De excursies worden gegeven op zaterdagochtend van
10.00 uur tot 12.00 uur en eenmaal op
de vrijdagavond. De cursus is bestemd
voor iedereen die meer wil weten van
de natuur in de eigen omgeving. Voorkennis is niet nodig.
De onderwerpen die dit najaar op het
programma staan zijn:
Zaterdag 20 september: Varen op de
Nieuwkoopse Plassen naar Lusthof de
Haek. De vaartocht duurt van 10 uur tot
13.00 uur.

De cursusprijs bedraagt 35 euro voor
leden van het IVN en 45 euro voor
niet-leden. U kunt zich tot en met
woensdag 17 september aanmelden
voor de natuurcursus bij
inez.kollaard@planet.nl
Telefonisch opgeven is ook mogelijk:
0294-231768
Graag tot ziens namens het cursusteam, Inez Kollaard, Edith Meijer en
Bernadet Sijmons.

Natuurexcursie programma 201
Voor alle excursies kunt u zich aanmelden via www.IVN.nl onder afdeling
Vecht & Plassengebied of rechtstreeks onder http://ivn.nl/afdeling/
vecht-en-plassengebied.

Vrijdag 29 augustus, aanvang 20.00 uur
Vleermuizenexcursie in Vechtenstein
De nacht is voor nachtbrakers zoals
de vleermuizen. Onbekend maakt
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
omgezet worden in hoorbare geluiden.
Wil je hier meer over horen, zien en
weten, ga dan mee met deze spannende excursie in het donker die wordt
voorafgegaan door een lezing in het
veld. Aanmelden verplicht, het liefst via
http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied of anders bij de hoofdgids.
Startpunt: bij de ingang van het park
Vechtenstein aan de Vechtensteinlaan
in Maarssendorp
Zaterdag 30 augustus, aanvang 20.00 uur
Avondvaartocht door de Molenpolder
Water, veen en successie, daarmee
kan de tocht door het natuurgebied
worden gekarakteriseerd. Je ziet planten en dieren die horen bij dit gebied
en helaas zeldzaam zijn geworden.
Voor of na de vaartocht onderzoek van
het waterleven. Aanmelden via de site
http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied waarbij geldt dat vol is vol.
Startpunt: De werkschuur van Staatsbosbeheer, Westbroeksebinnenweg 5,
Tienhoven (Molenpolder).

Zondag 7 september, aanvang 14.00uur
Kikker en visexcursie in de Westbroekse Zodden ( Bert Bos pad)
In het natuurgebied de Westbroekse
Zodden gaat het deze keer niet om wat
er groeit in het gebied van de petgaten,
legakkers en trilveen, maar om wat er
in en rond het water leeft aan vissen

RAVON gaan we op zoek naar de grote
modderkruiper en de heikikker.
Startpunt: Bert Bospad, Kerkdijk Westbroek t.o. nummer 85
Zondag 21 september, aanvang 14.00 uur
Oogstdag in het Griftpark en
watersafari bij de paddenpoel
Deze dag is het oogstfeest het thema
in het Griftpark. Het IVN organiseert
om 14.00 uur een excursie naar de
paddenpoel. Deze poel en de vegetatie
er omheen is een afgesloten deel in
het Griftpark en vormt een uniek stukje
natuur. In de poel leven padden, twee
soorten kikkers, de kleine watersalamander, de larf van de libelle en nog
vele kleine waterdieren. De geschiedenis van het park en de watergangen
komen aan de orde. De excursie is
voor jong en oud (kinderen moeten hun
zwemdiploma hebben).
Startpunt: Griftsteede, Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht.
Zondag 28 september, aanvang 14.00 uur
Paddenstoelenexcursie op Gunterstein
Op zoek naar de Boleet, onder die
noemer wordt de excursie gehouden
in het park van Ridderhofstad Gunterstein, dit in samenwerking met Dhr.
Koole bewoner van het landgoed. Het
park van Gunterstein staat in de top
tien waar het gaat om de veelheid aan
paddenstoelen. Uiteraard is er oog
voor herfstverschijnselen en misschien
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een bezoek aan de binnentuin..
Startpunt: De achteringang (ingang
aan de Scheendijk) van het park. Kom
kan op de Brink in Breukelen.
Zaterdag 25 oktober, 20.00 – 22.00 uur
De Nacht van de Nacht bij Fort
Maarsseveen
Voor het achtste jaar achtereen organiseren de provinciale Milieufederaties
de nacht van de nacht, waarin de
schoonheid van het duister centraal
staat. Hier in de Vechtstreek kunt u
weer op pad met de polderwachter en
het IVN. We gaan op zoek naar uilen
en vleermuizen en we hopen op een
heldere nacht met zicht op de sterren.
Dit alles voorzien van heksen en spannende verhalen over de nacht en de
natuur. Opgave bij de Polderwachter is
verplicht, zie: www.laathetdonkerdonker.nl en www.polderwachter.nl
Startpunt: Fort Maarsseveen, Herenweg 3, 3602 AM Maarssen
Zondag 26 oktober, aanvang 14.00 uur
Paddenstoelenexcursie op de
buitenplaats Nijenrode
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. Voor kinderen
vanaf 4 jaar is er een aparte excursie
Startpunt: poortgebouw Nijenrode aan
de Straatweg 25 bij Breukelen.
Zondag 9 november, aanvang 14.00 uur
Herfst in Goudenstein met knoppen,
vruchten en zwammen
Tijdens deze natuurexcursie bent u te
gast op het landgoed Goudenstein,
de trouwlocatie van Maarssen . Het
park van een buitenplaats is sowieso

een plaats bij uitstek een plaats om
te genieten van de Franse tuinstijl en
de Engelse landschapsstijl met de
kronkelpaadjes en waterpartijen. Deze
keer richten we ons op de knoppen en
vruchten aan de bomen en struiken,
om aan de hand daarvan de boom of
plant op naam te brengen en te zien
hoe deze zich voorbereidt op de lente.
En misschien is het de moeite waard
om te gaan kijken bij de mooiste Tulpenboom in de wijde omgeving.
Startpunt: Diependaalsedijk 19,
Maarssen

Onweer
Een zwoele zomerdag, lekker de BBQ
ravond, althans dat was de bedoeling….. Al snel begint het geheel te

te donderen. Nog voordat alles geruimd
is stroomt het water neer en volgen
bliksemschichten met hun donders elkaar op in een strijd wie de eerste mag
zijn. Regen gaat over in hagel zo groot
als duiveneieren. Dag BBQ. Zag u dat
niet aankomen? Tsja, het weerbericht
sprak over onweer, maar dat het zo
snel zou komen had ú niet zien aankomen: met de nadruk op ú. Als u naar
de wolkenlucht gekeken had, had u dat
inderdaad veel moeite en frustratie gescheeld; want onweer kun je inderdaad
zien aankomen en al lang van tevoren.
van hoe we onweer kunnen zien komen en ons erop kunnen voorbereiden,
zodat we niet aankomende zomer op
de camping of op het strand overvallen
hoeven te worden. Achtergrond informatie over onweer bewaar ik voor een
andere keer.
Onweer kan in verschillende situaties
optreden en is niet seizoensgebonden.
In de winter kan het optreden tijdens
winterse buien en in de zomer vooral
als warmte onweer en bij een aankomende weersomslag. Na een warmte
onweer wordt het de volgende dag
gewoon weer goed, maar bij een aankomende weersomslag verandert het
weer daarna meestal in een aanmerkelijk koeler weertype. Vaak is dit onweer
ook het meest spectaculaire en een
stuk heftiger. We blijven bij dit type onweer stilstaan. Deze ontwikkeling krijgt

vorm als er een koudefront op de oceaan ligt en vóór het front uit wordt dan
zeer warme lucht en vochtige onstabiele lucht vanuit Spanje over Frankrijk
naar onze omgeving gevoerd. Dit wordt
de Spaanse Pluim genoemd. Voordat
het onweer zich aankondigt zien we de
wolkenluchten veranderen. Er kunnen
zich naast stapelwolken op verschillende andere niveaus in de atmosfeer
meerdere lagen schaapjeswolken
vormen, dikke plukken sluierbewolking
en verder windveren. Vooral de combinatie van schaapjeswolken, plukken
sluierbewolking en windveren is van
belang. Deze lucht heeft een statisch
maar chaotisch uiterlijk, het verandert
maar langzaam van karakter. Zien
waarbij de temperatuur al is opgelopen
tot 30°C of hoger, dan is het onweer
niet meer ver weg. Zien we de onrust
in de hogere atmosfeer in de loop van
de dag toenemen dan volgt het onweer
later in de middag of avond.
In een ander geval kan het ook gebeuren dat een heldere bovenlucht steeds
meer het uiterlijk van een heiige laag
krijgt, waarbij het blauw verbleekt en
omgaat naar een geel/grijze detailloze
deken. Meestal verstomt de natuur
dan ook. Fluitende vogels houden
zich steeds meer koest, maar pauwen beginnen juist te krijsen; katten,
honden en harig vee gaan zweterig
ruiken. Sloten gaan stinken of je kunt
het water ruiken. De wind valt weg en
het wordt drukkend. Aan de horizon
doemen donkere schaduwen in de
heiige bovenlucht op. De bui is dan niet
ver weg meer. Ga dan ook eens met
het oor naar de grond, zoals indianen
dat ook doen om te luisteren of iets in
aantocht is. Als er onweer inzit is dat in
het veld vlak boven de grond te horen.

De grond geeft de donder door en dat
kunt u op 10 cm boven de grond horen.
De kracht van de bui die komt is af te
leiden van de kleur die de bovenlucht
aanneemt. Hoe geler hoe meer kans
op hagel.
Plotseling verandert er nog meer. Het
is nog windstil, maar het geruis van
bijvoorbeeld de snelweg die eerst
niet te horen was dringt nu wel door.
De wind is gedraaid. Dan is het nog
hooguit een half uur te gaan voordat
de bui arriveert. Tijd om de tuinspullen
in te pakken, de auto op te zoeken of
anderszins uit te kijken naar
een schuilplaats. Ziet de
lucht eruit zoals op
deze foto. Dan
is bui binnen
enkele
minuten
bij u
en

Shelf-cloud van
naderende bui. Als
je dit ziet ben je te laat:
Binnen 5 minuten zwaar weer
(21-06-12 – 20:23 hr – Maarssenbroek)

zit u dan nog in uw zeilbootje op de
Vinkeveense plassen dan bent u te laat
om een veilig heenkomen te zoeken.
Op het moment dat de buienkraag u
nadert kunt u met zeer zware windstoten te maken krijgen. Trekt de kraag
over, dan gaat het doorgaans gelijk
of hagelen en gaat het ook bliksemen
en donderen.
Heerlijke en rustige avondjes BBQ
toegewenst.
Ton Lindemann

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 maat-

