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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

Bericht van de voorzitter
Beste leden,
Er is weer een nieuw nummer van de Bres
uit! Elke keer staat de Bres weer vol met
wetenswaardige artikelen, mooie foto’s en
vaak een column van de polderwachter,
Marcel Blekendaal en een meteorologisch
artikel van Ton Lindemann. Maar de
drijvende krachten achter elke nieuwe
Bres zijn Jan van Schooten en Jaap
Stavenuiter. Zij zorgen met ondersteuning
van Tineke van Schooten er elk kwartaal
voor dat er een prachtig nummer bij jullie
in de (digitale) brievenbus ligt. Daarom wil
ik jullie als werkgroep de Bres in het
zonnetje zetten en jullie bedanken voor
jullie jarenlange inzet. In het jaarverslag
van de vorige Bres deed de werkgroep

Start IVN-excursieprogramma Geopark
De Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en
Vecht zet zich in om de status ‘Geopark’ te
verwerven voor de stuwwal tussen de
Grebbeberg en het Gooimeer. Niet alleen
om aardkundige waarden veilig te stellen,
maar ook om het verhaal, de
ontstaansgeschiedenis naar boven te
halen en uit te dragen naar bewoners en
bezoekers. Alle IVN-afdelingen in de regio
Utrechtse Heuvelrug en Gooi zijn intussen
partner van het Geopark i.o.
Eind mei zijn in een digitale sessie plannen
gemaakt voor IVN-activiteiten in het
Geopark. Het basisidee is om toe te
werken naar een gezamenlijk
excursieprogramma waarbij elke afdeling
elk kwartaal een publieksexcursie op een
aardkundig interessante locatie
organiseert. Hiervoor wordt een afdeling

een oproep voor extra ondersteuning. Een
oproep die ik van harte wil ondersteunen.
Ook wil ik Agnes Janmaat bedanken voor
haar werkzaamheden als
vertrouwenspersoon voor onze afdeling.
Agnes is met deze werkzaamheden
gestopt. We zijn dus op zoek naar een
nieuwe vertrouwenspersoon voor onze
afdeling. Elders in deze Bres staat meer
informatie over deze functie. Mocht
iemand interesse hebben, laat het mij dan
weten!
Tijdens de laatste ALV heb ik laten weten
dat volgend jaar mijn tweede
bestuurstermijn afloopt. Ik treed dan als
voorzitter van onze afdeling af. Dat
betekent dat de afdeling op zoek moet
naar een nieuwe voorzitter. Dus als je
graag samen met de andere
bestuursleden ervoor wilt zorgen dat onze
mooie en actieve afdeling blijft
functioneren, aanspreekpunt voor de
leden en het extern gezicht van onze
afdeling wilt zijn, laat het mij dan weten!
Mocht je zelf geen interesse hebben, maar
iemand weten die dat wel heeft, geef dan
deze vacature door. Meer informatie is
elders in de Bres te vinden.
Drie oproepen voor vrijwilligers om zich
actief in te zetten voor onze afdeling.
Zonder de inzet van alle vrijwilligers zou
onze afdeling niet eens bestaan. Het is
echter voor het functioneren van de
afdeling ook goed dat er regelmatig
nieuwe vrijwilligers actief worden. Dus als
de bovenstaande functies je niet
aanspreken, maar je wel actief wilt worden
laat het dan weten en geef daarbij aan
waar je interesse ligt. Er kan dan bekeken
worden op welke wijze jij kunt helpen om
onze afdeling bloeiend te houden.
John van Himbergen

overstijgende IVN-werkgroep Geopark
opgericht.
In de ledenbladen van de afdelingen in de
Geopark-regio lees je binnenkort meer
over het Geopark, de samenwerking en
hoe je actief mee te kunt doen in de
werkgroep en/of als geoparkgids. Hierbij
vast de vooraankondigingen voor 2
inspiratiebijeenkomsten voor IVN-ers die
interesse hebben om actief te worden.
Zaterdag 4 september,
13.00-16.30 uur:rondleiding Geologisch
Museum Hofland en wandelexcursie op de
Zuiderheide
Vrĳdagavond 10 september,
19.00-20.30 uur: rondleiding
zwerfsteneneiland Maarn
Meer info of direct aanmelden bij Kees de
Heer van IVN Amersfoort via
geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. de
datum (4/9 of 10/9) en je naam en namens
welke afdeling je komt.

Toelichting bĳ de
voorplaat
Jan van Schooten fotografeerde
begin mei de Prachtschubwortel in
het ‘Polderreservaat’ in Kockengen,
een plek waar grote aantallen
Schubwortels te bewonderen zijn.
De plant stond in het moerasbos
aan de voet van een populier. De
prachtige blauwrode bloemen die
op krokussen lijken stonden op de
grond tegen de stam van de boom.
Schubwortels hebben geen groene
bladeren en leven daarom als
parasiet op de wortels van Wilgen
en Populieren. Het is een plant die
zich volledig als kostganger heeft
gespecialiseerd. Het grootste deel
van de Schubwortel zit onder de
grond in de vorm van een vertakte
wortelstok met schubben die de
sapstroom van de boom aftapt.
Die sapstroom is in het voorjaar
rijk aan koolhydraten. De
Prachtschubwortel groeit en bloeit
daarom in het voorjaar. In de
‘Nederlandse Oecologische Flora’,
wilde planten en hun relaties van

E.J. Westra e.a. staat nog dat de
Prachtschubwortel voorkomt in
Noord-Spanje, Frankrijk en op
meerdere plaatsen in Italië en
België’. De verspreidingsatlas van
FLORON laat zien dat de
Prachtschubwortel zich in
Nederland aan het uitbreiden is.
De zaden van de plant zijn te zwaar
om door de lucht verspreid te
worden. Dit moet daarom wel via
het pootgoed van jonge bomen
gebeuren.
In het Polderreservaat zijn
natuurelementen bijeengebracht
die horen bij het oorspronkelijke
Utrechts-Hollandse
veenweidegebied. Het gebied
bestond ooit uit schraal hooiland,
rietland en moerasbos dat rijk was
aan soorten dieren en planten. Om
van het Polderreservaat een succes
te maken moest de humusrijke
bovenlaag worden afgegraven.
Daarnaast werd het
oppervlaktewater van het
reservaat geïsoleerd van de rest
van de polder. In de winter zorgt
de neerslag voor een hoog

waterpeil in het gebied. In de
zomer wordt het waterpeil
constant gehouden door water in
te laten dat op een natuurlijke
wijze gezuiverd wordt via het
helofytenfilter.
In het reservaat broedt verder een
kolonie Zwarte sterns. De vlotjes
waarop ze broeden zijn 50 bij 50
cm groot en steken maximaal 0,5
cm boven het water uit, zodat de
jonge Sterns er op kunnen
klimmen. Vroeger nestelden
Zwarte sterns op Krabbescheer,
maar die waterplanten zijn
zeldzaam geworden. De jongen
komen begin juni uit het ei.
Het Polderreservaat in Kockengen is
te bereiken via de Provincialeweg
N401. Neem bij Kockengen de afslag
De Dreef en vervolgens de eerste
afslag links naar het parkeerterrein
bij de begraafplaats. De ingang van
het Polderreservaat is rechts.
De redactie

IVN Vecht en Plassengebied is op zoek naar twee vrĳwilligers die
zich voor de afdeling in willen zetten.
Vertrouwenspersoon

Voorzitter

Interesse?

Agnes Janmaat is gestopt met
haar werkzaamheden als
vertrouwenspersoon voor onze
IVN-afdeling. Bij deze wil ik haar
danken voor haar inzet.

Zoals ik tijdens de Algemene
Ledenvergadering van eind maart
aankondigde, loopt volgend jaar
mijn tweede termijn als
bestuurslid af. Dit betekent dat
onze afdeling ook op zoek moet
naar een nieuwe voorzitter.

Mocht iemand vragen hebben
over of interesse hebben in de
functie van vertrouwenspersoon
of voorzitter neem dan met mij via
de mail
johnvanhimbergen@yahoo.com
contact op. Mocht je zelf geen
interesse in de functies hebben
maar iemand kennen die dat wel
heeft, stuur dan deze vacature
door.

Onze afdeling is dus op zoek naar
iemand die de taak van
vertrouwenspersoon op zich wil
nemen. De werkzaamheden van
een vertrouwenspersoon staan
beschreven in het beleidsplan ‘In
veilige handen’. Dit is te vinden op
de volgende link
in_veilige_handen20170317_def_0.
pdf (ivn.nl).
Landelijk IVN denkt na over een
update van dit beleid. Wat dit voor
de functie van vertrouwenspersoon betekent is nog niet
bekend. Tot op heden heeft zich in
de afdeling geen ongewenst
gedrag voorgedaan. Er worden
voor de IVN vertrouwenspersonen
wel (regio)bijeenkomsten
georganiseerd waarbij ervaringen
worden uit gewisseld en
vaardigheden worden geoefend
voor het vervullen van deze
functie. Deze functie kost dus
weinig tijd.

De voorzitter vormt met de vijf
andere bestuursleden het bestuur
van de afdeling en is het gezicht
naar buiten toe. Naast het
voorzitten van diverse
vergaderingen binnen de afdeling
neemt de voorzitter ook deel aan
het overleg van de regio Utrecht.
In dit overleg (5 x per jaar) worden
met andere afdelingen ervaringen
uitgewisseld en landelijke
beleidsontwikkelingen besproken.
Verder is het aan de voorzitter en
de medebestuursleden hoe de
taken binnen het bestuur verdeeld
worden. Het tijdsbeslag fluctueert,
maar ga ervan uit dat de functie
van voorzitter gemiddeld zo’n 1,5
uur per week bedraagt.

Met vriendelijke groet,
John van Himbergen,
Voorzitter IVN afdeling Vecht en
Plassengebied

Peter van Wieringen
Peter volgde net als ik in de jaren
2004/2005 de Natuurgidsencursus.
Eén van de activiteiten uit die tijd
waar ik met plezier aan terugdenk
was de rondleiding op Nieuw
Wulven bij Houten waarbij hij liet
zien wat de aanleg van broeihopen
voor ringslangen oplevert. En aan
het reünieweekend in 2007 in Emst
georganiseerd door Illy Poley,
Marike Eskens en Arwin den Boer.
Daar, op de overgang van de
Veluwe naar het dal van de IJssel
zagen we op de Tongerense Heide
tijdens de rondleiding zowel de
ringslang, de gladde slang als de
hazelworm (eigenlijk een hagedis
zonder poten). Naast natuurgids
bij het IVN is Peter vrijwilliger bij
Staatsbosbeheer, bij de
milieuwerkgroep Houten, RAVON
en daarnaast is hij een
verdienstelijk amateur fotograaf. Ik
ben verder benieuwd hoe het hem
in Houten is gelukt om saaie
plantsoenen om te vormen in
bloemrijke weiden met bij- en
vlinder vriendelijk groen. Maar
eerst de vraag hoe hij bij IVN is
terechtgekomen.
Peter: ‘Op een avond in de herfst
gingen we op de Veluwe met de
boswachter mee om naar
burlende herten te kijken. Tijdens
de wandeling hoorden we de roep
van een bosuil. Op de vraag van de
boswachter welk dier we daar
hoorden wist niemand het
antwoord. Dat vond ik zo
opmerkelijk dat ik me als reactie
daarop voor de
natuurgidsencursus bij IVN Vecht
en Plassengebied heb opgegeven.’
‘Ik ben in Zeist geboren en heb
daar mijn hele jeugd gewoond. Ik
speelde er altijd buiten en hield
ervan om lekker door het bos en
de weilanden te struinen om er
torretjes en andere beestjes te
vangen. In Utrecht heb ik de
Middelbare tuinbouwschool
gedaan een opleiding die toen
vooral gericht was op tuinaanleg
en onderhoud en kennis van
planten waarvan je zowel de
Latijnse- als Nederlandse namen
moest weten. Tegenwoordig wordt
meer aandacht besteed aan
biodiversiteit, zoals: de
verscheidenheid aan bomen en
planten, de inrichting van een
terrein en wat dat oplevert voor de
natuur. Na die opleiding ben ik
een andere weg ingeslagen. Ik ben
naar de marine gegaan, iets wat

me altijd al trok. Ik heb gevaren op
de Hr. Ms, Harer Majesteit
Mercuur. Marineschepen varen
voor de koning of voor de
koningin ook als het schip niet
naar een koninklijk persoon
vernoemd is. Bij de troonsafstand
van Beatrix werd het Zijner
Majesteit Mercuur ( Zr. Ms. ). We
hebben veel in de Noorse wateren
gevaren. Op open zee was ik altijd
zeeziek, behalve bij windkracht 12,
dan had ik alle aandacht nodig om
me staande te houden. Na vier jaar
marine ben ik na een kort
intermezzo bij een tuincentrum
overgestapt naar het
hoveniersbedrijf’.
Peter: ’Ik ben altijd geïnteresseerd
geweest in de natuur en toen de
gemeente Houten in het gebied
Nieuw Wulven broeihopen voor
ringslangen had aangelegd en
vrijwilligers zocht voor het
onderhoud heb ik me aangemeld.
Het werd ook het gebied waar ik
later als onderdeel van de
Natuurgidsencursus gedurende de
vier seizoenen de natuur heb
gevolgd en als eindopdracht een
groep cursisten heb rondgeleid. De
broeihopen voor ringslangen
worden opgebouwd met takken,
bladeren en paardenmest en
kunnen van binnen door broei wel
30- tot 80o C warm worden.
Slangen kunnen niet graven en
gaan bij de takken de broedhoop
op. Ze voelen feilloos aan wat een
goede plek is om hun eieren te
leggen. Wij, de vrijwilligers van de
Ringslang werkgroep Houten, leggen
altijd een zeil van 1 m2 over de
hoop om die te kunnen monitoren.
Voor jonge slangen is het een
warme plek om onder te kruipen.
En bij slecht weer maken ook de
volwassen slangen daar graag
gebruik van. Ieder jaar komen er in
de broeihopen in het bos van
Nieuw Wulven tussen de 1600 en
2000 jonge slangen uit het ei. Een
deel van de slangen trekt weg naar
een ander gebied, een aantal valt
ten prooi aan roofdieren
waaronder reigers. En een deel
wordt op het fietspad overreden
omdat het daar wanneer de zon
schijnt behaaglijk warm is. Voor
het IVN geef ik hier samen met de
slangen-werkgroep van de
Milieuwerkgroep Houten
ringslagexcursies. Dat doe ik ook
wel op ander plaatsen, zoals
samen met Marijke Zoetelief in de
Bethunepolder. Nieuw Wulven valt
onder Staatsbosbeheer. Voor die
dienst monitor ik ook dassen in de
omgeving van Wijk bij Duurstede’.

‘Ik werk nu ruim 11 jaar bij de
groenvoorziening van de
gemeente Houten. Toen ik hier
kwam waren er alleen maar
groene geschoren gazons. Ik vond
dat we meer met bloemen
moesten gaan doen. Er is
begonnen met één bloemrijk
grasveld en nu wordt 22%
beheerd als kruidenrijk grasveld
voor insecten en vlinders en daar
gaan we mee door. Er wordt alleen
zaad van inheemse planten
gebruikt. De bloemen van
exotische planten komen vooral
ten goede van honingbijen. Wij
richten ons vooral op de wilde
bijen, waarvan er zo’n 300 soorten
zijn die niet verder dan zo’n 300
meter van hun nest vliegen.
Binnen die afstand moet hun
waardplant groeien waar ze voor
hun voedsel van afhankelijk zijn’.
Peter: ‘Communicatie met de
bewoners is bij dit alles een must.
Vorig jaar is er een ‘Groen en
biodiversiteitsplan’ opgesteld, dat
de gemeenteraad heeft
goedgekeurd en waar geld voor is
vrijgemaakt. Het plan gaat niet
alleen over meer bloemen, maar
ook over de combinatie van
bloemen, heesters en bomen,
zodat er mooie overgangen
ontstaan. Het gaat verder over het
inrichten van faunapassages,
natuurvriendelijke oevers,
waaronder een ijsvogelwand en
ruimte voor weidevogels. In
Houten moeten er voor iedere
boom die gekapt wordt twee
worden terug geplant. We kappen
niet zomaar een boom, ook niet als
deze in de weg staan van een
zonnepaneel’.
‘Ook in Houten hebben we ieder
jaar weer problemen met de
eikenprocessierups. Spuiten met
gif zoals in het verleden is nu niet
meer aan de orde. Op een aantal
locaties zijn als proef nestkastjes
opgehangen voor kool- en
pimpelmezen. 90% van de kasten
blijkt door de mezen te zijn
gebruikt en daar komen bijna geen
eikenprocessierupsen meer voor.
Op plaatsen waar ze nog wel
voorkomen wordt bloemrijk
grasland ingezaaid, de bloemen
trekken gaasvliegen en
sluipwespen aan. En waar het dàn
nog nodig is worden de
processierupsen weggezogen’.
Peter’ Mijn favoriete natuurgebied
in Nederland is de Veluwe, met
name de Loenermark in de
omgeving van de Beekbergen.

‘s-Avonds zie je er altijd wild in het
bos, vooral wilde zwijnen. Ik hoop
er nog eens een wolf tegen te
komen. In het Buitenland ga ik
graag naar de bergen in
Oostenrijk, die zijn zo imposant
met hun valleien, de recht
opstaande bergwanden, de flora
van de bergweiden, de stilte en de
marmotten. Ik had hier ook
Schotland of Zweden kunnen
noemen, met gebieden waar je
overal het ruisen van het water
hoort en je nergens een bordje

verboden toegang tegenkomt’.
‘In de tijd dat ik de
natuurgidsencursus volgde ben ik
ook met fotografie begonnen. Mijn
passie ligt nu bij de
natuurfotografie. Je kunt het een
uit de hand gelopen hobby
noemen. Zo langzamerhand heb ik
met fotograferen een zekere naam
opgebouwd. Men vraagt me niet
alleen om natuurfoto’s, maar ook
om foto’s bij catalogi of ter
gelegenheid van bijzondere

gebeurtenissen zoals het openen
van gebouwen. Het is voor een
deel liefdewerk, laat ik zeggen dat
ik er mijn apparatuur van kan
betalen. Ik heb inmiddels een
bestand van meer dan 100.000
foto’s, dus als er foto’s voor de Bres
nodig zijn dan hoor ik dat graag.
Zie mijn website
www.natuurenfoto.nl. voor een
impressie’.
Jaap Stavenuiter

Over broodjes,
beuken, zwaluwen en
wat al niet meer…..
‘Het lekkerste saucijzenbroodje!’
schalt het door de radio. ‘Wie oh
wie, maakt de beste?” Nou, ik weet
het wel. Mijmer weg met de voeten
op het dashboard. Wij zijn -heel
zomers- op weg naar de camping.
Met warme wind van buiten. Tja,
dát lekkerste broodje kreeg ik 48
jaar geleden van mijn
bloemenbaas. Daar werkte ik als
een werkelijk, alles brekende,
leerling. In de bloemenwinkel
Anneke Kapteyn aan de Jan van
Scorelstraat in Utrecht. Op
zaterdag bakte de naastgelegen
bakker ze vers. Brandde altijd mijn
mond aan de koffie of aan het hete
broodje. Die winkel… wat een
verrukking. De bloemen rook ik
’s ochtends al door de winkeldeur.
Hard werken en veel natuur leren
kennen. Dat leren kennen; nu
verbaast mij dat wel. Want van
huis uit was er weinig natuurliefde
of besef. Hoe ik dan toch zo hield
van de natuur, van bloemen en als
tiener voor de bloembindersopleiding koos? Een raadsel. Wel
had ik altijd al stekkies en een
‘speellandje’. Aan de rand van
Utrecht. Daar pluisde ik alles uit
elkaar. Wat groeide daar en
waarom? Bouwde daar een heuse
wilgenhut. En ‘proefde’ de
pikzwarte bramen die op de
Waterliniebunker stonden. Op de
buik in tijgergang onder het
‘STRENG VERBODEN’-hek door.
Niet aan de bramen of het draad
blijven hangen! En dan later
pikzwart al fietsend naar huis.
Dat naar huis fietsen, gold later
ook vanuit de winkel aan de Jan
van Scorelstraat. Eerst langs het
oude Sint Antoniusziekenhuis, dan
door de Stadhouderslaan,
vervolgens langs het Rosarium. En
daar stond hij dan. De mooiste
bruine beuk die ik kende. Van heel
Nederland dus. Want wat kende je
als 16-jarige van Nederland? De
bruine solitaire beuk stond op de
kop van de Emmalaan.
Camping
Even terzijde: Ik zit nu schrijvend
op de camping achter de laptop.
Voeten onder het sanitairblok.
Werk naast iemands schone vaat.
Boerenzwaluw-man knettert op
drie meter afstand. Zit op een balk
op ooghoogte, de hele wereld te

bezingen. De campingbazin denkt
er het hare van. “Waarschijnlijk
overleggen de vogels over het
leggen van het laatste ei. Ik
verwacht een tweede broedsel.
Gisteravond was er in het nestje al
een drukte van belang.” Ik denk:
wat een mooie man! Lange
tweedelige ‘sleetse’ piekstaart.
Sleets van het harde werken. Vuilig
borstje, sjieke rafelsjerp om het
roestbruine halsje. Met vanaf de
snavel naar boven, Pruisisch blauw
hoofddeksel met bruine tip. De
achterkant is een strak
rokkostuum. Vrouwlief - met
kortere staart- vliegt zwijgend af en
aan. Het hele familiegebeuren
speelt zich af boven afwassende
dames en afdrogende heren. Om
5.55 in de ochtend zie ik de
zwaluwvrouw op het nest. De
oudere jongen zitten kouwelijk in
elkaar geschoven op een ijzeren
balk. De snavels zachtgeel omrand
en nog zonder het mooie bruine
halsje. Pa zit er op de elektra,
uitgeput bij. Uitgezongen.
Mammoet
Terug naar de bruine beuk aan de
Emmalaan. Een heuse mammoet.
Wetenschappelijke naam Fagus
sylvatica ‘Atropunicea’. Sylvatica
staat voor ‘ín het bos in het wild
groeiend’, atro staat voor ‘donker’,
punicea voor ‘rood’. Deze
mammoet onder de Utrechtse
bomen stond er al jaren
onberispelijk bij. Soms zette ik mijn
fiets tegen de stam en keek dan
omhoog door de takken. In mei
kon je dan nog net door de kroon,
de hemel zien. Voor mijn gevoel
zou de beuk altijd blijven. Een
misrekening.
Anno 2014 worden op de stam
zwarte en rode lekpitten gevonden.
Oorzaak, een agressieve
schimmelachtige ziekteverwekker:
Phytophthora plurivora. De
gemeente doet allerlei
inspanningen om de boom te
redden. Uiteindelijk is hij echter
volgens veiligheidsnormen ten
dode opgeschreven. Emoties rond
de boom zijn er divers. Er worden
zelfs gedichten geschreven.
Tussentijds breng ik af en toe een
bezoek. De beuk oogt telkens fris
en fruitig. Op de donkere lekpitten
na. Klopt de dodelijke diagnose
wel? Op het moment dat de natuur
alles uit de kast haalt en Nederland
langzaam knalgroen ontknopt, tref
ik mei 2019 een boom aan zonder
ook maar één schuchter blaadje.
De mammoet staat er als staketsel
helemaal kaal bij. Samen met twee

toevallig voorbijkomende fietsers
staan wij met de handen voor de
mond –ohhoh- er naar te kijken.
Dit gaat echt niet goed,
concluderen wij. Uiteindelijk volgt
op 11 februari 2020 de kap. Daags
tevoren wordt er uitgebreid door
belangstellenden gedag gezegd. De
boom is 170 jaar oud geworden.
Op zich haalt een beuk gemiddeld
de 200 jaar. Na kap is de
groeiplaats opnieuw ingericht en is
er een mooie, zorgvuldig
uitgezochte 35-jarige bruine beuk
herplant.
Lekpitten
Die lekpitten ontstaan doordat een
schimmel het cambium verstoort.
Daardoor wordt de sapstroom
onderbroken en treedt het sap
langs de stam naar buiten en
wordt daar zwart. Bij beuken kan
het bij zichtbare lekpitten, ook wel
gaan om de honingzwam. Een
onzichtbare vijand, want de
eigenlijke vruchtlichamen van de
honingzwam zijn pas laat in de
ontwikkeling van de aantasting,
zichtbaar. Uiteindelijk holt de
honingzwam de boom uit en tast
ook de wortels aan.
Bijzonderheid: in april 2000 werd
in Oregon een
‘sombere honingzwam’ ontdekt
van naar schatting 2400 jaar oud.
Deze zwam had een ondergronds
mycelium van ?8,9 km² in
oppervlakte. Deze zwam is
daarmee het
grootste organisme ter wereld.
Maar er zijn nog andere voor
bomen gevaarlijke zwammen. Zo is
er –zie de foto- lekpit met
waarschijnlijk de agressieve
korsthoutskoolzwam.

Veiligheidscontroles
Voor de oplettende lezer; tussen
de datum van vaststelling van de
besmetting tot aan de kap van de
bruine beuk, zit zes jaar. De
besmette boom was dus niet direct
gevaarlijk en stond bovendien op
een ruim en eenzaam plantsoen.
Lang niet altijd wordt een
gemeentelijke boom met een
‘gebrek’ dan ook direct gekapt of
gesnoeid.
Overheden hebben om toch
bomen te hebben én zo lang
mogelijk veilig te kunnen houden,
een systeem van
veiligheidscontroles (Visual Tree
Assessment) ontworpen. Zo
worden in de meeste gemeenten en waarschijnlijk dus ook in
Utrecht - de gemeentelijke bomen,
één keer in de drie tot vijf jaar
gecontroleerd. Men kijkt dan of
een boom gebreken heeft of
achterstallig onderhoud kent. Zo

Nog een Mammoet;
monumentale
plataan in binnentuin
Lange Nieuwstraat
Utrecht

nodig volgt ‘nader onderzoek’.
Bijvoorbeeld door middel van een
trekproef. Men onderzoekt dan of
de boom voldoende stabiel is. Of
er wordt gemeten of een boom hol
is en of er nog voldoende restwand
is. Dood hout en of laaghangende
takken worden tijdens snoeirondes
of per spoedopdracht verwijderd.
Heeft een boom een gebrek dat op
zich niet gevaarlijk voor de
omgeving is, dan kiest men er vaak
toch voor om frequenter te
controleren. Maar ook een
standplaats waar veel mensen
komen, kan een reden zijn om
jaarlijks of vaker de ronde te
maken. Juist door dit
controlesysteem is het mogelijk
om veel bomen in onze
leefomgeving te hebben. Verder is
de Nederlandse rechter zuinig met
het toekennen van schadeclaims.
Juist deze twee zaken –
veiligheidscontroles/onderhoud en
een matige claimtoekenning,

maakt dat wij ook in steden een
mooie groene openbare ruimte
kennen.
Zomerstorm
Dat die controles en het
aansluitende onderhoud niet altijd
voldoen, bewijst maar weer eens
de zomerstorm die in juni 2021
over Leersum raast. Tegen een
valwind met een snelheid van
meer dan 100 km per uur zijn ook
gezonde bomen soms niet
opgewassen. Toch is de
zomerstorm - met bomen vol in
blad! - ook een gegeven dat meer
zal voorkomen. Het
controlesysteem van overheden
zal ook daar terdege rekening mee
moeten houden. Maar ook de
particuliere boomeigenaar moet
wellicht eens vaker met zijn bomen
aan de slag…..
Kitty Goudzwaard

Blĳft het droog?
Met eenvoudige hulpmiddelen en
enige middelbare school wiskunde
is eenvoudig te bepalen hoe ver
een regenbui van jou verwijderd
is. Je kunt natuurlijk op de
neerslagradar van een
willekeurige weerdienst kijken,
maar besef dat het radarbeeld
vaak tot een kwartiertje oud is en
dus niet op 'tijd loopt'. Je wordt
dan nat terwijl de bui volgens de
neerslagradar nog ver weg is. Bij
onweer is het vrij simpel: tel het
aantal seconden tussen bliksem
en donder en deel dat door drie.
De uitkomst is grofweg de afstand
tot het onweer in kilometers.
Herhaal dat een paar keer om een
inschatting te maken hoe snel een
bui op je afkomt en wanneer je je
picknick beter kunt opbreken.
Vergis je niet: 70 tot 80m km/h is
heel normaal!
Iets ingewikkelder wordt het met
een bui zonder onweer. Toch wil je
je ook dan niet laten natregenen.
Hier hebben we onze middelbare
school wiskunde bij nodig. We
gaan als eerste bepalen hoe hoog
de voorste rand van de buienwolk
boven de grond staat, bepalen de
hoek tussen de buienrand (vlakke

onderrand) en de grond en
daaruit volgt met een eenvoudige
berekening de afstand tot de bui.
Op de KNMI-site kun je voor het
meest nabije weerstation de
temperatuur en de relatieve
vochtigheid vinden. Beide
gegevens heb je nodig om op deze
site het dauwpunt te
bepalen: https://
www.weerschip.nl/calc_Td.php.
Dat is de eerste stap. De Wolkenbasishoogte = (TemperatuurDauwpuntstemperatuur) x 150 m
levert de hoogte van de buienwolk
boven het aardoppervlak.
Vervolgens bepaal je de hoek
vanuit jouw standpunt van de
wolkenhoogte boven het
aardoppervlak. Dat doe je
bijvoorbeeld door je gespreide
hand op een gestrekte arm voor je
te houden met de duim rustend
op de horizon. Bepaal de hoogte
in graden volgens het bijgaande
staatje:
Wijd uitgespreide hand van
duimtop tot pinktop
20°
Breedte van een vuist met
gestrekte duim
15°
Breedte van een gesloten vuist10°
Breedte van een duim
3°
Breedte van een pink
2°

Nu komt het moeilijkste deel,
maar de rekenmachine in je
mobiel kan wonderen verrichten.
We gaan het bovenstaande wat
nader uitwerken. De horizontale
afstand tot de bui is gelijk aan de
hoogte van de wolkenbasis
gedeeld door de tangens van de
gemeten hoek. Stel de
temperatuur is 25°C en de
relatieve vochtigheid is 79%. De
geschatte hoogte van de
wolkenbasis van de bui bedraagt
10°. Om een afstand te berekenen
tot de bui bepalen we eerst het
dauwpunt. Dat blijkt afgerond
22°C te zijn. Uit de formule voor
de wolkenbasis volgt dat de wolk
zich op (25-22) x 150 = 450 m
hoogte bevindt. Hieruit volgt dat
de afstand tot de bui 450 m/tan
10° ~ 2,5 km bedraagt.
Deze werkwijze geldt alleen voor
alle typen stapelwolken, waartoe
ook de buienwolk behoort.
Ton Lindemann
bijschrift: Afstand van de bui tot de
fictieve waarnemer in punt A. B =
hoogte van de wolkenbasis, gekozen
op het punt waar de neerslag
begint. A-C de gevonden afstand tot
de bui. Afmetingen niet op schaal.

Ongevraagd
advies…oftewel:
3 tips voor een mooie
wandeling
Het leuke aan het organiseren van
de natuurcursus is het contact
met de deelnemers, het
aanstekelijke enthousiasme van
de gidsen en de ontdekking van
de vele mooie natuurgebieden in
onze regio. Gezien de
omstandigheden missen we de
deelnemers en de gidsen, gelukkig
zijn de natuurgebieden binnen
bereik.
Over de natuurcursus valt dus
niets te melden, wel over mooie
plekken in de regio. Zo hebben we
alle drie onze favoriete wandeling,
die we hier graag met jullie willen
delen. Wie weet, word je er door
geïnspireerd!
Bernadet woont in Maarssen en
stapt graag op de fiets om te gaan
kijken in polderreservaat
Kockengen. Inmiddels zijn de
zwarte sterns weer teruggekeerd
uit West-Afrika. Vrijwilligers
hebben vlotjes neergelegd waarop
de sterns kunnen broeden. Altijd
weer spannend om te zien of en
hoeveel kuikens het gaan redden.

Maar……Bernadet gaat ook voor
de wilde planten, waaronder de
orchideeën. Natuurlijk zit er koffie
of thee en een lekker koekje in
haar fietstas, de bankjes in het
polderreservaat staan er immers
niet voor niets! De Ingang van het
polderreservaat is bij de
begraafplaats in Kockengen.
Annelies woont in Odijk en eet van
2 walletjes. Zij speurt al
wandelend naar vogels in de
gebieden van Vecht en Plassen,
maar is ook graag in Natuurgebied
Willeskop, ‘vogelkraamkamer’ in
het Groene Hart. Ze voelt zich
thuis in de polder, omringd door
vergezichten, Hollandse luchten,
houtkades en oude knotwilgen.
Door haar kijker ziet ze talloze
rietvogels, steltlopers en eenden.
Af en toe kijkt ze gelukkig ook naar
beneden. De houtkades vormen
namelijk een ideale
verbindingsroute voor vlinders,
muizen, bunzing en hermelijn die
zich door de beschutting van de
bomen veilig voelen voor
roofvogels. Parkeren kan op de
parkeerplaats in de bocht van de
Damweg, tussen Oudewater en
Polsbroekerdam.
Net als Annelies gaat ook Inez
soms ‘vreemd’. Niet zo gek, want
ze woont in Loenen, vlak bij onze
vrienden van IVN ’t Gooi. Het is de

combinatie van bos en hei die
haar daar aantrekt. Het liefst gaat
ze vroeg op pad met haar
fototoestel in de rugzak. Ze kan
niet wachten tot augustus,
wanneer de hei gaat bloeien.
Landgoed Zonnestraal in
Hilversum is een mooi
uitgangspunt, zeker als je ook
houdt van de architectuur van Jan
Duiker. Hij kreeg in 1924 de
opdracht om een
sanatoriumcomplex te ontwerpen.
De gebouwen bestaan uit beton,
glas en staal. Een prachtige
wandeling is de zogenaamde
‘Trage Tocht Hilversum’ van zo’n 14
km, maar hier en daar in te
korten.
Natuurcursusteam,
Annelies Speksnijder,
Bernadet Sijmons en
Inez Kollaard

Van de
Paddenstoelen
Werkgroep
Net zoals in de rest van de wereld
zat Corona ons in de weg bij de
activiteiten die we normaal
gesproken in winter en voorjaar
plannen. Geen afsluitende
bijeenkomst met koffie en gebak.
Geen microscopie ochtend. Geen
voorjaarspaddenstoelentocht.
Gelukkig hebben we wel de
groeps-App! Aangezien iedereen
erop uittrok om toch lekker bezig
te blijven, werden er vele leuke
paddenstoelvondsten gedaan, die

via de paddenstoelen-app werden
gedeeld en besproken.
Terenia vond eind december een
hele bijzondere slijmzwam, het
Troskalknetje. Als een soort
stalactieten hangen deze
zwamuitstulpingen in een schorsgrot naar beneden (foto 1).
In januari spotte Riejet de
Boomgaardvuurzwam (foto 2). Hij
groeit voornamelijk op Prunus
soorten en helaas is de boom dan
geen lang leven meer beschoren.
Ook vond zij op Beerschoten, een
prachtige vorstbestendige
knaloranje Vermiljoenhoutzwam
(foto 3), precies hetzelfde
exemplaar kwam Titia ook tegen.

Deze paddenstoelen zijn zo
kleurrijk, dat ze in een winterbos
niet te missen zijn.
Dropjes groeien ook gewoon aan
de boom, zag Tineke, de
Eikentrilzwam (foto 4) zou je
zomaar opeten.
Niet voor elke paddenstoel hoef je
de deur uit, ondervond Harry. In
zijn plantenpot groeiden 17
Gekartelde leemkelkjes (foto 5).
Wat een schatjes! In maart werden
er een paar mooie
Morieljesoorten gevonden. De
Voorjaarskluifzwam (foto 6), ook
wel Valse morielje genoemd,
fotografeerde Marijke in Drenthe
en Christien zag een prachtige

Troskalknetje

Vermiljoenhoutzwam

Boomgaardvuurzwam

Eikentrilzwam

Kegel morielje bij slot Zeist (Foto
7).
Tenslotte zorgde het Zilveren
boomkussen van Corrie (foto 8)
nog voor wat opwinding. Deze
zwam wordt ook wel Boompuist
genoemd. Hij voelt slijmerig en
zacht aan en behoort dan ook tot
de slijmzwammen, net als het
Troskalknetje. Het bijzondere van
slijmzwammen is dat ze bestaan
uit beweeglijke cellen, die bij
elkaar blijven, maar als geheel
voortdurend van vorm kunnen
veranderen en zich kunnen
verplaatsen. In het geval van de
Boompuist verandert het uiterlijk
van de zwam van een hoopje
rijstebrij, via de gladde

zilverkleurige bol van de foto, naar
een chocoladebruine bol, die gaat
vervellen, waarna de bruine
sporen vrij komen en bijna alles
wegwaait.
…………………… en zo zijn we de
afgelopen maanden toch nog leuk
bezig geweest met de
paddenstoelen. We hebben in
ieder geval weer gezien dat
paddenstoelen niet alleen in de
herfst groeien, maar zelfs ook in
de winter en het (vroege) voorjaar.
Vind je het leuk om meer over
paddenstoelen te zien/horen, kijk
dan op de site www.mycologen.nl
bij de online lezingen over
voorjaarspaddenstoelen (met
dank aan Yvonne en Jopie)

Tot zover de belevenissen van de
Paddenstoelen Werkgroep. We
hopen op een schitterende herfst,
maar blijven intussen speuren
naar onverwachte voorjaars- en
zomerpareltjes.

Gekartelde leemkelkjes
Kegel morielje

Voorjaarskluifzwam

Zilveren boomkussen

Hanni Meulemans

Oudste
natuurverdrag
bestaat 50 jaar
Miljoenen watervogels worden sinds
1971 wereldwijd extra beschermd
via de conventie van Ramsar. Het
internationale verdrag is in de
Iraanse stad Ramsar gesloten ter
bescherming van de watervogels en
het behoud van natte gebieden. Hoe
staat het nu een halve eeuw later
met de wetlands en hun gevederde
bewoners?

International. "Omgekeerd leren
wij ook van deze landen en leggen
wij ter bescherming tegen het
water een soort mangrovebossen
aan, zoals in de polder
Noordwaard in de Biesbosch.
Daar breken dikke rijen wilgen bij
hoge waterstand de golven en
hoeft de dijk, die Werkendam
tegen hoogwater beschermt, niet
verstevigd te worden."

Je zou denken wat een mooi
initiatief. Maar wat heeft het in de
praktijk opgeleverd? Helaas blijkt
dat ondanks dit verdrag het met
veel natte gebieden in de wereld
niet goed gaat. Het in 2018
gepubliceerde ‘Global Wetland
Outlook’ laat zien dat sinds 1970
zeker 35% van de wetlands, zoals
moerassen, meren, ondiepe
kustwateren en mangrovebossen,
is verdwenen. Daarmee
verdwijnen deze natte gebieden
drie keer zo snel als regenwouden
en bossen.

Het wereldwijde verlies van de
wetlands lijdt tot problemen zoals
klimaatverandering en zoönosen.
Pieter van Eijk: “De schatting is dat
door verdwijnen van natuur de
kans dat ziektekiemen
overstappen van dieren op
mensen de laatste jaren drie keer
zo groot is geworden. Daarnaast
wordt geschat dat de wereld door
het verlies van wetlands jaarlijks
20 biljoen dollar (een 20 met 12
nullen!!) aan economische schade
oploopt. Dat betreft bijvoorbeeld
schade gerelateerd aan
teruglopende visstand en
waterkwaliteit, en schade als
gevolg van rampen en
klimaatverandering door
natuurdegradatie”.

In landen als Indonesië en de
Filippijnen zijn mangrovebossen
erg belangrijk voor de natuur
maar ook van levensbelang in de
strijd tegen de stijgende
zeespiegel. "Je ziet dat dit soort
landen dijken willen bouwen, net
als wij dit 50 jaar geleden deden.
Maar wij willen ze juist meegeven
dat het behoud van de
mangrovebossen veel beter is
voor de biodiversiteit, maar ook
voor de veiligheid", vertelt Pieter
van Eijk van Wetlands

Meer dan 170 landen doen nu
mee aan de Ramsar conventie.
Daarmee is het een van de
grootste verdragen wereldwijd op
het gebied van natuur en milieu.
Meer dan 2300 gebieden zijn
hierin aangewezen om te
beschermen. Het gaat om zo’n 250
miljoen hectare.
De 173 wetlands die in Nederland
onder de Ramsar conventie vallen
zijn naast de Biesbosch o.a. de
Waddenzee, het Deltagebied, het
IJsselmeergebied, de Grote

Rivieren en diverse gebieden in de
Antillen. Ook “onze” Oostelijke
Vechtplassen vallen onder de
conventie.
De Vechtplassen zijn ook
opgenomen in het Europese
Natura 2000 systeem als gebied
nr. 95, in de categorie Meren en
moerassen. Het is aangewezen als
Vogelrichtlijngebied en
Habitatrichtlijngebied, waarvoor
specifieke doelen zijn
geformuleerd. Helaas laat
onderzoek van SOVON Nederland
zien dat in 2019 voor ruim 50%
van de broedvogels in de
Vechtplassen de
instandhoudingsdoelen niet
gehaald worden. Het aantal
broedparen van bijvoorbeeld de
grote karekiet, het porseleinhoen,
de woudaap en de zwarte stern
lopen sinds 1990 terug of blijven
nog steeds te laag.
Duidelijk is dat ondanks dit soort
internationale verdragen er veel
werk aan de winkel blijft voor
nationale overheden,
(inter)nationale
natuurorganisaties en
belangengroeperingen om de
wetlands en hun bewoners
wereldwijd te beschermen.
Annelies Speksnijder
Bronnen:
Vroege Vogels radio 14 maart
2021
https://rsis.ramsar.org/ris-search/
PaysBas?language=en&pagetab=1
Broedvogels in Nederland 2019,
SOVON rapport 2021/02
https://www.sovon.nl/nl/gebieden

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.

Geluksvogel

de lente’. Dat loste een aantal praktische
problemen voor mij op.

Ik kan mij nog goed herinneren hoe mijn
hart sneller ging kloppen toen ik jaren
geleden van dichtbij een zeearend zag
zitten op een paaltje in Friesland. Poeh,
wat was dat spannend! Bij het zien van de
zilverreiger maakt mijn hart ook nog altijd
een sprongetje. En natuurlijk is de lente
pas compleet als de zon vaker gaat
schijnen, de temperatuur stijgt en het
geluid van de gierzwaluw maakt dat alles
klopt. Vogels hebben dus, net als mijn
vrouw en kinderen, direct toegang tot
mijn hart. Zeldzame vogels zijn een
sleutel tot (een deel van) mijn geluk.

Zo kan je via ‘beleef de lente’ meekijken
met wat er in het nestkastje gebeurt. En
ik kan u vertellen dat dat beter gaat met
een klein cameraatje dan wanneer je
steeds het deksel omhoog moet tillen om
eitjes te tellen. En je hoeft ook geen uren
meer naar een nestkast te staren om
activiteiten waar te nemen want je vindt
op de site fantastische compilatievideo’s
van het hele ei tot uitvlieg-proces. Met
toelichting, dus je komt ook allemaal
leuke weetjes te weten. Zoals dat een
koolmees ongeveer tien jaar oud wordt,
met uitzonderingen tot wel 22 jaar (er
vliegen dus nog mezen rond van voor de
eeuwwisseling!). En dat de zes eitjes van
dit jaar wat aan de magere kant is
(normaal leggen ze 7 tot 13 eitjes).

Als je geen kraai van een merel kan
onderscheiden, laat staan een gierzwaluw
van een spreeuw, dan mis je wat. Als je
alles wat er overvliegt schaart onder de
kbv’tjes (kleine bruine vogeltjes) of
kzv’tjes (kleine zwarte vogeltjes) dan klopt
je hart wel, maar dat heb je dan niet echt
door.
Enerzijds is dat ook wel goed, want het
lijkt mij bijzonder lastig als je je daar
constant bewust van zou moeten zijn. Dat
je je haar moet kammen, dat je je tanden
moet poetsen en oh ja, dat je hart moet
kloppen. Want dat haren kammen
vergeet ik nog wel eens. Dus het is goed
dat je hart vanzelf gaat, maar het is ook
fijn als je je daar af en toe toch bewust
van wordt. En dat doen geluksvogels.
Maar geluk moet een uitzondering zijn,
geluk heb je af en toe. Op onverwachte
momenten. Hoe zeldzamer de vogel, hoe
gelukkiger de vogelaar.
In het dagelijks leven neem ik genoegen
met genieten van ‘gewone vogeltjes’. Zo
hebben wij in de tuin een nestkastje met
een opening ter waarde van twee euro.
Pardon, ter grootte van twee euro. “Ah,
voor een koolmees”, denkt de ware
vogelaar nu. En ook dat klopt. Hij hangt
aan de schutting pal voor het raam dus
vanaf de bank heb ik uitstekend zicht op
wat er zich allemaal afspeelt in en rond
het nestkastje. En dat is, als je er maar
oog voor hebt, ook machtig interessant.
Maar mijn voorgenomen mezenstudie
van dit voorjaar stuitte op twee
problemen. Ten eerste herkenden mijn
huisgenoten mijn studiewerkzaamheden
niet. Zij dachten dat ik een beetje op de
bank zat te niksen terwijl ik de uren telde
tussen de verschillende
nestkastactiviteiten. En het andere
probleem was mijn andere werk.
Polderwachterwandelingen behoeven
een andere lokatie (een polder in plaats
van de bank) en een andere activiteit
(wandelen in plaats van hangen). Dus ik
moest de studie iets anders aanpakken.
Gelukkig is daar het internet. En ‘beleef

Ik ben mij na deze basisstudie alweer aan
het oriënteren op een vervolg. En ik denk
dat ik een mooi project heb bedacht: ik ga
mij toeleggen op het domesticeren van
de koolmees. Om ze net als hond en
paard als hulptroepen voor de mens in te
kunnen schakelen. We hebben al de
blindegeleidehond en het trekpaard en ik
ga mij verdiepen in de bestreidingsmees.
De bestreidingsmees tegen de
eikenprocessierups.
Voor deze vervolgstudie vertoef ik nu al
enige dagen onder een eik. En ik kan u
vertellen: het is een interessante studie
met ook hier lichamelijke symptomen.
Mijn hart gaat er niet heel veel sneller van
kloppen, maar ik heb wel overal jeuk...
De polderwachter

Wilde planten die je
eigenlĳk gezien moet
hebben
De Gewone smeerwortel
Er wordt wat afgewandeld in deze
tijd. Zo ziet Natuurmonumenten
dat wandelpaden de vorm krijgen
van brede wegen. Zelf lopen we
geregeld ‘een rondje zwembad’.
Een route die vanuit de wijk
Aetsveld in Weesp via het
Blijwaterpad door de Aetsveldse
Polder en langs Smal Weesp, een
oude aftakking van de Vecht, weer
terug naar de wijk leidt. Langs het
Blijwaterpad, de naam verwijst
naar het voormalige
openluchtzwembad, hebben de
Smienten plaatsgemaakt voor
Grutto’s, Tureluurs, Kievieten en
Scholeksters. In de berm staat
Fluitenkruid, Hondsdraf, Paarseen Witte dovenetel en pollen van
de Gewone smeerwortel. Langs
het pad staat een informatiebord
dat aangeeft dat we in de
Aetsveldse Polder te maken
hebben met een Aardkundig
Monument: een gebied met een
bijzondere ondergrond. Het
gebied maakte ooit deel uit van
een uitgestrekt veen- en
moerasgebied waar in 1000 v.
Chr. op een lage plek in het

veengebied onder invloed van
water en wind een meer
ontstond. Vanaf 600 v. Chr. werd
het oermeer langzamerhand
opgevuld met rivierklei afkomstig
van het achterland van de Rijn,
dat hier via de Kromme Rijn, de
Vecht, Angstel en het Gein werd
aangevoerd. De bewoners van
Aetsveld weten maar al te goed
dat de grond hier voor een groot
deel uit klei bestaat. De bodem
klinkt amper in en het regenwater
wordt traag afgevoerd.
De Gewone smeerwortel,
Symphytum officinale behoort tot
de familie van de ruwbladigen. De
bloemkelken, stengels en
bladeren van ruwbladigen zijn
bezet met stijve haren waardoor
de plant ruw aanvoelt. De
klokvormige bloemen bloeien als
een gebogen tros op een steeds
verspringende steel, een
bloeivorm die schicht genoemd
wordt en die voor de bloei als een
slakkenhuis is opgerold. De
bloemen zijn tweeslachtig met
kleuren van paars, vuil roze tot
wit, die van half maart tot
november bloeien met een piek in
begin mei. De bloemen worden
bestoven door hommels en bijen.
De soortaanduiding officinale
geeft aan dat het als
geneeskrachtig kruid bekend staat

dat door de apotheker als
heelmiddel werd gebruikt. Zo
werd de stroperige instantie van
de wortelstok en een aftreksel van
de bladeren gebruikt bij het
behandelen van spierpijn, pijnlijke
gewrichten en kneuzingen. De
Gewone smeerwortel is een forse
sterk vertakte plant met
lancetvormige bladeren die tot 25
cm lang worden met tot 4 mm
brede vleugels aan de bladstelen.
De glanzend zwarte zaden
worden door mieren versleept of
komen in de sloot terecht en
worden bij het baggeren samen
met het slib op de kant gelegd.
De Gewone smeerwortel geeft de
voorkeur aan vochtige
voedselrijke grond en komt in
Nederland algemeen voor, alleen
op pure veengrond en op zand
doet hij het niet, op de Wadden
zul je hem niet vinden. In de
Aetsveldse polder groeit de
Gewone smeerwortel aan de
slootkant, maar niet zo
opeengepakt als cultivars. Zijn
sterke kant is de groeispurt in het
voorjaar, zie het als een race
tegen de klok, waardoor de plant
net als het Fluitenkruid niet door
het gras in de berm wordt
overwoekerd.
Jaap Stavenuiter

In de kĳker
De voormalige buitenplaats
Petersburg
Tegenwoordig is de plek waar de
buitenplaats Petersburg stond niet
meer dan een driehoekig stuk land
langs de Vecht bij Nigtevecht. Steek
je vanuit Nigtevecht met het
fietspontje de Vecht over dan ligt
het op honderd meter links. De
Eilandseweg waar je dan bent,
slingert zich als het ware om de
voormalig lustplaats heen.
De Amsterdamse koopman
Christoffel van Brants (1664-1732)
keerde in 1704 na een langdurig
verblijf in Rusland terug naar
Amsterdam. Net als vele rijke
Amsterdamse regenten en
kooplieden zocht hij een terrein
langs de Vecht voor de aanleg van
een representatieve buitenplaats.
Hij verdiende zijn kapitaal met de
handel op Rusland, raakte
bevriend met tsaar Peter de Grote
en trad vanaf 1717 op als diens
ambassadeur. Vanwege zijn
verdiensten werd hij in Rusland in
de adelstand verheven. In 1705

kocht hij ‘Huis ten Ham’ van
Jeronimus Velters, koopman en
secretaris van de vroedschap van
Amsterdam, drossaard en
kastelein van Muiden, baljuw van
Naarden en Gooiland en dijkraaf
van Weesp. Brants liet het huis
verbouwen en gaf het de naam
‘Petersburg’. Hij gaf tuinarchitect
Simon Schijnvoet de opdracht om
op het driehoekige terrein een tuin
aan te leggen. In het blad ‘De
Vechtstroom van Utrecht tot
Muiden’, een verzameling van
gravures van Abraham Rademaker
van steden, dorpen, vestingen,
adellijke gestichten, lustplaatsen
en waranden in het Vechtgebied,
waren er van de 97 gravures maar
liefst twaalf van de tuin van
‘Lustplaats Petersburg’. Waaronder
die van de grote vijver, de fontein,
de grote laan, de berceau, de
theekoepel en de volière. Met op
iedere plaat een uitgebreid
gezelschap dat genoot van de
bezienswaardigheden. Ook de
tsaar kwam bij zijn 2e bezoek aan
Nederland in 1716/1717 langs om
de tuin te bekijken.
Het waren voornamelijk
Amsterdamse kooplieden en
regenten die in een buitenplaats
belegden. Dat dit eerst langs het
zuidelijk en niet langs het
noordelijk deel van de Vecht
gebeurde had o.a. te maken met
de goede verbinding met
Amsterdam. In 1626 werd het
jaagpad tussen Utrecht en
Breukelen doorgetrokken langs de

Angstel tot Ouderkerk en zo verder
naar Amsterdam. Voor het
noordelijk deel was de verbinding
met Amsterdam niet zonder
problemen. De kortste verbinding
liep over de Vecht en de vaak
woelige Zuiderzee. Het alternatief
was terugvaren naar Breukelen en
zo verder of via Smal Weesp, het
Gein, de Angstel en via Ouderkerk
naar Amsterdam. In 1639 kwam
daar verandering in toen het
Watergraafsmeer in Amsterdam
werd drooggelegd en de
Weespertrekvaart werd gegraven.
De snelste en veiligste route liep
toen via Smal Weesp, de Gaasp en
Weespertrekvaart naar de Amstel.
In 1629 werd de Reevaart of
Nieuwe Vecht gegraven om een
bocht in de Vecht af te snijden
waardoor de vaarweg tussen
Amsterdam en Utrecht met 2
kilometer werd bekort. Belangrijk
voor de verbinding met het Duitse
achterland. Het dorp Nederhorst
den Berg werd daardoor in tweeën
gedeeld en de buitenplaats
Petersburg kwam hiermee op een
eiland te liggen, vandaar de naam
Eilandseweg. In 1969 werd de
Reevaart gedempt. Na het
overlijden van Christoffel van
Brants in 1732 werd de
buitenplaats verkocht, vanwege de
hoge onderhoudskosten in verval
geraakt en tussen 1816 en 1819
gesloopt.
De redactie

Pontische
rododendra
RHODODENDRON
PONTICUM
Rhododendron ponticum is een
wintergroene plant uit de
heidefamilie (Ericaceae). We
kennen deze soort als een
weelderig bloeiende struik van
parkbossen, buitenplaatsen en
tuinen. De bloemen zijn lichtroze
tot paars met bruine vlekjes,
klokvormig. De tien meeldraden
zijn gebogen en lang. Vooral in de
maanden mei en juni zijn de
bloemen te bewonderen.
Het natuurlijke verspreidingsgebied omvat twee kerngebieden.
In grote lijnen betreft dit Centraalen Zuid-Portugal en het
zuidwesten van Spanje en
daarnaast het gebied van OostBulgarije, Noord-Turkije en het
noorden van de Kaukasus.
De soort werd omstreeks 1600 en

mogelijk eerder in Engeland
ingevoerd en werd waarschijnlijk
vrij snel daarna in Nederland in
cultuur gebracht. In de achttiende
eeuw werd de Pontische
rododendron massaal op
landgoederen aangeplant, vooral
vanwege zijn fraaie bloeiwijze.
Verder speelde mee dat de plant in
de winter groen bleef en dekking
bood aan wild. De rododendron
werd al snel een belangrijk
statussymbool.
De Pontische rododendron heeft
een voorkeur voor een
voedselarme min of meer zure
zandige of venige bodem die
lichtvochtig is. Vanaf 1920 wordt
melding gemaakt van verwildering.
Verspreiding door zaad speelde
waarschijnlijk geen rol van
betekenis maar vegetatieve
vermeerdering door beworteling
van afbuigende laaghangende
takken (afleggers) vond op grote
schaal plaats. Vandaag de dag
komt de plant wijd verspreid voor
met name op de hoger gelegen

zandgronden en in de duinen.
Verwildering van de Pontische
rododendron is van ingrijpende
invloed op de omgeving van de
plant. De struiken kunnen drie tot
vijf meter hoog worden en er is
sprake van een zeer dik bladendek.
Dit dichte bladerdek kan tot gevolg
hebben dat op sommige plaatsen
maar twee procent van het
daglicht de bodem bereikt. Op
deze plaatsen ontstaat dan een
voor de meeste planten zeer
ongeschikte groeiplek en zal de
vegetatie steeds meer verdwijnen.
Het afgevallen (leerachtige) blad
vormt een slecht verterende
strooisellaag. Dit heeft een arm
bodemleven tot gevolg mede
doordat de strooisellaag toxische
stoffen bevat. Dit in combinatie
met de geringe hoeveelheid licht is
er de oorzaak van dat zaden van
andere soorten niet of nauwelijks
kunnen ontkiemen.
Hoewel de verwildering van de
Rododendron ponticum tot voor
kort niet als een groot probleem

werd gezien bestaat er toch een
groot gevaar voor de lokale
biodiversiteit. Hierbij worden we
gewaarschuwd door de situatie in
Engeland en Ierland waar de plant
in de negentiende eeuw op zeer
uitgebreide schaal is gaan
verwilderen en in sommige
gebieden een beruchte invasieve
exoot is geworden. Op sommige
plaatsen zijn monoculturen van
honderden hectares ontstaan. Het
is goed mogelijk dat mede door de
veranderingen van het klimaat de
Rododendron ponticum ook in ons
land invasief gaat worden.
Ecologie
Kort samengevat is ecologie de
wetenschap die onderzoekt hoe
planten en dieren in verhouding
staan tot elkaar en hun omgeving.
Anders geformuleerd de
wisselwerking tussen organismen
en levensgemeenschappen en hun
omgeving. We hebben al gezien
welke invloed de Rododendron
ponticum kan hebben op de lokale
diversiteit.

De Pontische rododendron kwam
oorspronkelijk niet in Nederland
voor, het is een exoot.
Waarschijnlijk rond 1960 heeft
deze exoot gezelschap gekregen
van een andere exoot, de
Amerikaanse rododendron cicade
(Graphocephala fennahi). Deze
cicade is vanuit zijn oorspronkelijke
verspreidingsgebied in het
zuidoosten van de Verenigde
Staten met kweekmateriaal via
Engeland in Nederland gekomen.
De larven zijn vanaf medio mei te
vinden aan de onderkant van
jonge blaadjes. Vanaf half juli zijn
de prachtig gekleurde cicades te
vinden. Het is wel even zoeken
want ze worden slechts 1 cm. groot
en zijn zeer beweeglijk. Met de
Rododendroncicade kwam nog
een andere exoot ons land binnen,
de Rododendronknopvreter, een
paddenstoel die onlosmakelijk
verbonden is aan de cicade. De
Rododendronknopvreter (Seifertia
azaleae) lijkt zich de laatste jaren
uit te breiden.

Vanaf augustus legt de cicade
eitjes onder de schubben van de
bloemknoppen en zo wordt de
schimmel overgebracht. De
knoppen worden donker van kleur
en sterven af. De knopvreter is
goed herkenbaar op de dode
knoppen van de rododendrons die
overdekt zijn met kleine gesteelde
paddenstoeltjes ‘speldenknoppen’.
Toxiciteit
Alle delen van de plant, zelfs de
nectar, bevatten het giftige
acetylandromedol. In de literatuur
zijn vergiftigingen beschreven bij
personen die honing van de
rododendron hadden gegeten. Bij
dieren kan de inname van
plantafval leiden tot ernstige
vergiftigingen en mogelijk
overlijden.
Klaas Koornwinder

Natuurgidsenopleiding actief

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 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, Lonneke Bakker, 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,
regio
Truus: NGO, vogel en vleermuis,
excursies, wandelwerkgroep
Terenia: paddenstoelen,
Commelinhof
Christiaan: jeugd en waterwerkgroep, tuinambassadeurs
Lonneke en Kees: communicatie

Vertrouwenspersoon
De functie van vertrouwenspersoon is vacant

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

Van de ledenadministratie
Beste mede IVN-ers,
In de afgelopen periode hebben
wij ondanks de lockdown toch nog
maar liefst zes nieuwe leden
mogen verwelkomen.
De nieuwe leden zijn:
Lucia Hendriks
Libby van den Besselaar
Daan Fokkema
Johan Keur
Wendy Peeters
en Eva Woertman
Ik wens jullie namens de andere
leden van harte welkom en ik hoop
dat jullie veel plezier zullen hebben
van het lidmaatschap.
In deze periode hebben we van
één lid afscheid genomen.

Belangrĳk in 2021
Vergaderdata
12 oktober coordinatorenoverleg
15 sept.

Begin september een
bijeenkomst voor actieve en
nieuwe leden, in streekmuseum
vredegoed.

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

bestuur

Onder nummer 280
vind je in de
Commelinhof
Turkse Lelie.
( Lilium martagon )
Zowel P.A.Bakker als
Leys en Londo
rekenen deze lelie
tot de exotische
stinzenplanten.
De plant bloeit in
Juni en juli, maar bij
ons iets later.
De soort is niet
beperkt tot Turkije,
maar komt voor
vanaf de Atlantische
kust via centraal
Europa tot in
Siberie.
In Belgie en
Nederland is het
een tuinplant die
een enkele maal
verwilderd wordt
aangetroffen.
De donker wijnrode
vorm is beperkt tot
de Balkan.
De Turkse lelie
groeit in de
subalpine weiden, in
bossen, aan
bosranden en in
struikgewas.
Zover bekend komt
deze soort als
stinzenplant in de
Vechtstreek (nog)
niet voor.

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

