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Geachte lezer, 

 

In dit jaarverslag kunt u lezen dat het wederom een mooi en goed jaar voor de natuurbeleving is geweest. 

Verschillende nieuwe natuur educatieve activiteiten zijn succesvol opgezet en nieuwe groepen hebben 

ons bezocht en een rondleiding gekregen.  

Er zijn voor wat betreft de realisatie van de nieuwbouw enorme stappen gemaakt, maar of die tot iets 

leiden is op het moment van schrijven nog onzeker. We hopen in een volgend jaarverslag met positief 

nieuws te komen rond de nieuwbouw. Er is veel werk verzet en, hoewel het moeilijk was om door alle 

teleurstellingen enthousiast te blijven, zijn we nog steeds vol goede moed. 

Natuurvereniging de Ruige Hof is een bloeiende vereniging die flink aan de weg timmert en zich gereed 

maakt voor een nog mooiere toekomst. Dankzij al het werk van de vrijwilligers liggen de terreinen er 

prachtig bij, loopt het gebruik van de ijsvogelhut soepel, ziet de website er fantastisch uit  en zijn er steeds 

meer vrijwilligers bereid om over de terreinen te vertellen en groepen rond te leiden. Maar, met het oog 

op de toekomst, kunnen we altijd extra vrijwilligers gebruiken, zowel voor het bestuurswerk als voor de 

terreinen.  

Mede dankzij de aanwezigheid van een actief ijsvogelpaartje hebben we ook financieel een mooi jaar 

kunnen draaien.  

Dank aan allen, die hieraan hebben meegewerkt. We zien uit naar een mooi, bloeiend en natuurrijk jaar, 

waarin we stappen zullen zetten op weg naar de realisatie van ons nieuwe gebouw.  

 

Met natuurlijke groet,  

Bestuur Natuurvereniging de Ruige Hof 

 

 

Walter Swaans, 

voorzitter 
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Planvorming nieuwbouw 

 

In 2022 is er op het gebied van de zoektocht naar geld voor onze nieuwe huisvesting veel gebeurd. Maar, 

eind 2022 staan we concreet nog steeds met lege handen.  

We hebben echter goede hoop dat er in het voorjaar van 2023 knopen doorgehakt worden.  

Vanaf december 2021 is de door het Stadsdeel 

Zuidoost toegezegde ondersteuning van start 

gegaan. Het stadsdeel kwam met een ervaren 

projectleider, Nico Bot, die directe toegang tot het 

gemeentelijk apparaat had. We konden 

gedurende ruim een half jaar een aantal uren per 

week op hem rekenen. In samenspraak met hem 

is er een zeer uitgebreide zoektocht geweest naar 

allerhande subsidiemogelijkheden, gemeentelijke 

bijdragen, fondsen en constructies, waarbij de 

mogelijkheden zich niet beperkten tot de 

gemeente, maar zich uitstrekten tot provinciaal, 

landelijk en zelfs Europees niveau aan toe.  

Gedurende deze zoektocht is met veel 

ambtenaren gesproken en overal is de 

problematiek van de Ruige Hof over het voetlicht 

gebracht, waardoor ze bij de gemeente 

Amsterdam ons tegenwoordig een stuk beter 

kennen. Het is het lobbywerk, het voorbereiden 

en het in de week leggen dat binnenkort zijn 

vruchten moet afwerpen.  

Conclusie van de zoektocht was, dat er nergens een budget beschikbaar is waar wij zonder omwegen een 

beroep op kunnen doen. Altijd was er wel een formele reden, waarom het niet voor ons beschikbaar was.  

Zo zijn er heel veel potjes voor Groen en Natuurbeheer, maar deze vergoeden nergens huisvesting. Er is 

dus politieke wil nodig om ons probleem op te lossen. Ondertussen wordt weer druk contact gelegd met 

gemeenteraadsleden en bestuurders om hen te bewegen een oplossing voor ons te bewerkstelligen.  

Eind 2022 hadden we twee ijzers in het vuur om zelf de huisvesting te realiseren.  

De eerste is het nieuwe uitdaagrecht, waarin we de gemeente uitdagen (“challenge”) om het beheer van 

openbare ruimte voor “onze terreinen” geheel over te nemen. Dat geldt dus voor Klarenbeek en de 

Riethoek. Dat zou jaarlijks een flinke vergoeding opleveren, waarmee we geld zouden kunnen lenen voor 

de nieuwbouw. 
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Een andere, soortgelijke, constructie is het aanvragen van een beheervergoeding voor de werkzaamheden 

die we uitvoeren. Dit is minder omslachtig en daardoor aantrekkelijker dan het uitdaagrecht. Zo’n 

beheervergoeding zou voldoende moeten opleveren om een lening af te sluiten.  

Daarnaast geeft ons dat de mogelijkheid om voor aanvullende onderdelen van de nieuwbouw fondsen 

aan te schrijven. In eerste instantie werd namelijk gezegd dat er voor dergelijke, kleinere, specifieke 

projecten wel middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.   

Bovenstaande geeft ons voldoende hoop en vertrouwen om op deze weg verder te gaan.  Met het 

opvoeren van de politieke druk en ambtelijk overleg hopen we dat er een beslissing in ons voordeel 

afgedwongen kan worden.  

 

 

 

 

 

Bestuur en beleid  

 

Buiten de reguliere onderwerpen die elke vergadering op de agenda staan (bijvoorbeeld de nieuwbouw, 
natuureducatie, financiën) heeft het bestuur zich beziggehouden met de wijziging van de statuten. Deze 
moesten worden geactualiseerd en aangepast aan de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen stelt. 
Op 8 september zijn de bestuursleden Margriet Koomen en Jetske van den Bijtel bij de notaris geweest 
om met hem de statutenwijziging te bespreken. Daaraan voorafgaand is een concept voor die wijziging 
door het bestuur opgesteld. De notaris heeft op basis hiervan concept-statuten gemaakt. Tijdens de 
bijzondere ledenvergadering op 23 november zijn die door het bestuur voorgelegd aan de leden. 
Aangezien er geen quorum was voor de goedkeuring van de nieuwe statuten is op 18 december de 
tweede bijzondere ledenvergadering gehouden. Daar konden de statuten worden goedgekeurd. Zij 
zijn met de kanttekeningen en vragen die in de vergaderingen waren gemaakt naar de notaris 
teruggestuurd samen met de goedgekeurde notulen van beide vergaderingen. De ondertekening 
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door twee bestuursleden gebeurt in februari 2023. Hiermee voldoen de statuten aan de eisen die de 
WBTR daaraan stelt. 

 
Het voornemen was dat het 
bestuur zich dit jaar ook zou 
richten op veilig werken in de 
natuur volgens de nieuwste 
inzichten. Het was hiervoor 
noodzakelijk dat enkele 
bestuursleden eerst een 
cursus Veilig werken bij het 
Landschap Noord-Holland 
zouden volgen. Helaas ging 
deze cursus dit jaar niet door. 
Gelukkig wel in januari 2023. 
Deze cursus is dan ook door 
Margriet Koomen en Jetske 
van den Bijtel gevolgd. In 
2023 zal Veilig werken veel 
aandacht krijgen. 
 

Een derde belangrijk punt is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Twee bestuursleden hebben 
afscheid genomen, Annemarie Wijnmaalen in de ALV van 7 maart en Bert Meester in de vergadering 
van november. Het is erg belangrijk om het aantal leden in het bestuur te vergroten. Het werk is 
eigenlijk te veel voor de drie overgebleven bestuurders. Er is veel tijd gestoken in de werving van 
nieuwe mensen, bijvoorbeeld door persoonlijke benadering, oproepen in lokale bladen en de 
website, aanmelding bij vrijwilligerscentrales in Zuidoost en De Ronde Venen, navraag onder 
vrijwilligers en bekenden, maar helaas tot dusverre zonder resultaat. De zoektocht gaat ook in 2023 
door.  
 

Mede door de politieke lobby voor de financiering van het nieuwe gebouw zijn we in bestuurlijk 
Amsterdam veel bekender geworden. Naast werkbezoeken en gesprekken met een aantal leden van 
de Amsterdamse gemeenteraad heeft ook de nieuwe verantwoordelijk bestuurder van  Stadsdeel 
Zuidoost een bezoek gebracht aan ons terrein. Zij was onder de indruk van ons werk en heeft steun 
toegezegd bij onze zoektocht naar financiering.  
De website van de vereniging is ook enorm verbeterd en biedt nu meer informatie en is actueler. 
Daarnaast kan op de website nu met een simpele “button” rechtstreeks gedoneerd worden aan de 
vereniging.  
De voorbereidingen om bedrijfsmatig klaar te zijn voor de nabije toekomst, waarin er meer geld zal 
omgaan binnen de vereniging, zijn gestart. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met twee 
externe partijen, die ons daarbij willen helpen. Dit zal in 2023 concreet gemaakt worden is de 
verwachting.  
Doordat zowel de activiteiten met betrekking tot de natuureducatie en de zoektocht naar 
financiering voor de nieuwe huisvesting veel aandacht vroegen en kregen, zijn niet alle voornemens 
en ambities in 2022 waargemaakt, maar zij blijven staan voor het komende jaar. Te denken valt 
hierbij aan de vernieuwing van het bestuursreglement, voorstellen voor meer stabiele 
inkomstenbronnen. 
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Natuureducatie  
 
 

Zonder natuurbeheer, nog altijd de hoofdbezigheid van de Ruige Hof, geen natuureducatie. En daar 
zagen we in 2022 bijzondere resultaten van! Naast de (mede) door ons georganiseerde activiteiten 
voor basisscholen hebben ook middelbare scholieren gebruikt gemaakt van Klarenbeek voor 
veldwerkles en buitenwerklessen, en hebben kinderen via stichting Natuurwijs de Riethoek ontdekt 
in vakantietijd met als doel hen spelenderwijs tot natuurbeschermers te maken. Immers, je draagt 
zorg voor wat je liefhebt.  
 
 

Het Koolmeespad 
Op Klarenbeek is vorig jaar een klimaatpad met de naam Koolmeespad 
ontwikkeld dankzij een projectsubsidie van provincie Utrecht in het 
kader van “Groen doet Goed”. De laatste les hiervoor vond in januari 
van dit jaar plaats. Daarna zijn de opdrachten die de kinderen onder 
leiding van educatief medewerkster Ineke Bams hadden gemaakt 
omgezet in QR-codes, die zijn bevestigd op informatieborden, paaltjes 
en dergelijke. Het pad is in april officieel geopend. Hierbij waren de 
kinderen van de Piet Mondriaanschool uit Abcoude die het pad 
gemaakt hebben, de voornaamste gasten. 
 

Het Merelpad  
Voor de Riethoek is met OBS De Rozemarn uit Zuidoost een tweede 
klimaatpad ontwikkeld: het Merelpad. Ook dit pad hebben de 
kinderen onder leiding van Ineke Bams gemaakt. De wandeling is 
gemarkeerd met paaltjes waarop QR-codes staan. Het pad kon gemaakt worden dankzij een 
projectsubsidie van het Amsterdamse Natuur Educatiecentrum (ANMEC). Op 7 juli is het pad geopend 
met kinderen van de Rozemarn. Het pad is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar. Zij kunnen dit pad samen 
met hun (groot) ouders lopen of samen met hun klas.  
 

Natuuravonturenclub 
Ineke Bams heeft samen met haar collega Emilie Zandvliet twaalf keer op Klarenbeek een 

natuuravonturenclub  voor kinderen vanaf 6 jaar uit Abcoude / 
Amsterdam Zuidoost georganiseerd, zesmaal voor en zesmaal na de grote 
vakantie. Hiervoor hebben zijzelf een projectsubsidie toegekend gekregen 
door “Groen doet goed” van de provincie Utrecht. Wij stelden het terrein 
beschikbaar en er hielp een vrijwilliger van de Ruige Hof mee. Deze 
activiteit wordt in 2023 herhaald. 
 

Vogelcursus 
Een ander project, dat ook mogelijk is gemaakt door projectsubsidie van 
de provincie Utrecht, is een vogelcursus voor basisschoolleerlingen van 
de middenbouw 6- 9 jaar. Voor deze cursus wordt samengewerkt met de 
Piusschool in Abcoude. Helaas is de cursus, die bestaat uit een 
introductieles, twee excursies en een afsluitende les, door de school 
uitgesteld tot 2023 vanwege het slechte weer.  
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Overige activiteiten 
Ook voor volwassenen was er genoeg te beleven op educatief gebied. Zo bood de Koninklijke 
Natuurhistorische Natuur Vereniging samen met de Ruige Hof een nachtvlinderinventarisatie-avond aan 
op een mooie, warme avond in juli, waarbij maar liefst 78 soorten op naam zijn gebracht! Zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
Op verzoek van de Rotary Vinkeveen-Abcoude is op 8 
augustus een wandeling over Klarenbeek georganiseerd 
voor Oekraïners. Er deden vooral veel moeders met hun 
kinderen mee. 
Omdat er meer mensen werden verwacht dan één gids 
aan zou kunnen, zijn vrijwilligers die normaal op het 
terrein werken, benaderd om een aantal wandelaars te 
begeleiden. Dat resulteerde erin dat zich een groep 
rondleiders heeft gevormd die enthousiast en met 
kennis van zaken al meer rondleidingen heeft verzorgd. 
 
Op 22 augustus is er een rondleiding geweest voor 

leden van de Rotary Vinkeveen-Abcoude.  

En op 8 oktober maakte een rondleiding over Klarenbeek deel uit van een gezamenlijke wandeling van de 

wandelgroepen in Zuidoost door hun stadsdeel. Er waren meer dan zeventig deelnemers die vooral 

genoten van een variëteit aan paddenstoelen.  

Vanaf maart zijn de vogelwandelingen over Klarenbeek en de Hoge Dijk weer met de regelmaat van voor 
corona hervat. Van maart tot december zijn er 
tien wandelingen geweest. De wandelingen 
mochten zich verheugen in een goede opkomst, 
soms bijna te goed.   
 
Begin november werd de 21e editie van de 

Landelijke natuurwerkdag bij de Ruige Hof 

officieel geopend door gedeputeerde Esther 

Rommel, die onder luid applaus een wilgentak 

doorknipte en daarmee het startsein gaf aan de 

veertig deelnemers om op Klarenbeek hun 

handen uit de mouwen te gaan steken.  

 
Activiteiten van derden 
Ook het vermelden waard zijn de twee Nachtwacht-wandelingen, die onder andere door stadsdichteres 

Marjolijn van Heemstra op Klarenbeek werden georganiseerd om de duisternis te ervaren. Ook de 

beleving van de langste dag is door middel van een wandeling gevierd.  

Al met al was 2022 actief gezien een zeer geslaagd jaar waarin weer veel verschillende mensen hebben 

kunnen genieten van de resultaten van al het werk dat door de vrijwilligers is verzet! 
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Terreinbeheer  

 

Beheerplan 

Begin november is het nieuw geschreven beheerplan gepresenteerd en besproken met de 

‘buitenvrijwilligers’. Drie vrijwilligers hebben maandenlang geploeterd om het oude beheerplan aan te 

passen aan de tegenwoordige situatie, een biotopenverhaal geschreven en een duidelijk, overzichtelijke 

en heldere werkplanning compleet met werkkaarten gemaakt. De goed bezochte vergadering heeft heel 

wat besluiten kunnen nemen!  

Klarenbeek 

Begin 2022 werd Nederland – en dus ook de terreinen van de Ruige Hof – getroffen door zware stormen 

(‘Eunice’). Klarenbeek heeft deze storm goed doorstaan. Alleen een grote, oude wilg hing gevaarlijk uit 

het lood en we moesten de zware zijtakken wegzagen.  

Op een later moment waaide er een Woestijnbuizerd Klarenbeek op. Deze vogel kon dankzij ingrijpen van 

medewerkers van de Ruige Hof verenigd worden met zijn eigenaar. 

Het hele jaar zijn de vrijwilligers van de Ruige Hof bezig geweest met het gebruikelijke onderhoud: 

maaien, harken, wilgen knotten, wilgentenen bundelen voor de verkoop, sloten baggeren, hoefijzers 

bouwen en hoefijzers weghalen, takkenrillen aanleggen of versterken, bramen terugdringen en zaailingen 

steken (wilg, els, berk, populier). Delen van het Rietland en delen van het Schapenland en de beide 

Hooilanden zijn in de zomer gemaaid. Helaas is later door een misverstand het Schapenland in z’n geheel 

gemaaid en gingen schuilplekken voor vogels en kleine zoogdieren (tijdelijk) verloren.  

In het Essenbos zijn plekken vrijgemaakt waar bessendragende struiken zijn geplant: meidoorn, zoete 

kers, sleedoorn, wegedoorn en lijsterbes. Op dit moment zijn het nog maar kale sprieten maar wij (en 

vooral de vogels) hebben hier grote verwachtingen van.  

De Verlandingspoelen zijn verbonden met de Vergeten Sloot. 

Op Klarenbeek wordt weer bijzondere vegetatie aangetroffen: 

Kranskarwij, Teer Guichelheil, Spaanse Ruiter, Kale Jonker, 

Rietorchis, Blauwe Knoop en verschillende soorten zegges. 

Speciale vermelding verdient de Brede Wespenorchis.  

 

Veel aandacht is besteed aan de sloten van Klarenbeek en aan 

de waterkwaliteit en een antwoord is gezocht op de vraag hoe 

hoog het waterpeil in het Rietland en het 

Duizendguldenkruidlandje kan zijn. Het peil wordt geregeld 

door middel van de inlaat bij het Klarenbeekje en de uitlaat bij de Slurf; de watermolen doet de rest.  

 

In december 2021 is begonnen met de aanleg van twee dijkjes in respectievelijk de Rietlandsloot en de 

Molensloot. Uit het drassige Rietland zijn veel wilgen verwijderd om het verlandingsproces tegen te gaan. 

De stronken worden uit de grond getrokken door middel van de ‘stronkentrekker’, ontworpen en 
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gebouwd door één van de vrijwilligers. De stronkentrekker wordt nog verbeterd, in het bijzonder de 

veiligheid van degenen die er mee werken is een punt van aandacht.   

Begin 2022 is een deel van de Rietlandsloot schuin afgeplagd, de glooiende oever die op die manier is 

ontstaan is gunstig voor de oevervegetatie en aantrekkelijk voor amfibieën. 

Er is onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit en naar het leven in de sloten, kort gezegd: de 

biodiversiteit. Het onderzoek heeft geresulteerd in een uitgebreid rapport met aanbevelingen. 

 
In en om de sloten van Klarenbeek leven Rode Amerikaanse 

Rivierkreeften die schadelijk zijn voor het leven in de sloten. 

Het lijkt of alleen het Blaasjeskruid bestand is tegen hun 

vraatzucht. De kreeften zijn met zelfgemaakte vangkooien 

weggevangen uit de Kikkerpoel, die niet in verbinding staat met 

het overige water. Zij zijn verwerkt tot een smakelijke 

kreeftensoep.  

Bijzondere waarnemingen waren een wezel, een ingevroren 

snoek, de gekraagde roodstaart en de activiteiten van vossen (het afkluiven van een reigerkarkas). 

   

2022 was een spectaculair paddenstoelenjaar. In het 

bijzonder op het Achterland en op het Eikenlaantje 

werden prachtige exemplaren aangetroffen en 

gedetermineerd: zowel de gekraagde als de gewimperde 

aardster, russulasoorten, de parelamaniet en de dodelijk 

giftige groene knolamaniet en een heleboel 

vliegenzwammen.  

 

De Riethoek          

Ons andere terrein, de Riethoek, wordt 

ook door vrijwilligers van de Ruige Hof 

onderhouden. De Riethoek liep 

behoorlijk veel stormschade op: er is een 

enorme boom omgevallen die met 

behulp van Groengebied is weggesleept. 

Een andere boom lag met de kruin naar 

beneden in het water en is met man en 

macht verwijderd. Er is gemaaid, wilgen 

zijn geknot, doorkijkjes zijn gemaakt (hé, 

kijk een ijsvogel!), bramen zijn gerooid of 

juist gestimuleerd rond de Japanse 

Duizendknoop. Zwerfvuil en de sporen 

van wildkampeerders zijn geruimd. Aangetroffen werd een nest jonge spechten, maar ook de 

Welriekende nachtorchis en de Grote keverorchis breiden zich uit en de Kievitsbloemen zijn overal. 
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De Hoge Dijk 

Op verzoek van Groengebied hebben we de verschillende poelen en de faunapassages bijgehouden. 

Achter het baggerdepot zijn veel bramen en brandnetels verwijderd. Er is een grote es gelierd. 

De rietstrook langs de plas is voor een derde gemaaid; het resultaat zijn twee brede doorkijken op de 

Hogedijkplas.  

 

Tuinen 

De medicinale kruidentuin  

Na de grondige renovatiewerkzaamheden in de jaren 

2020/2021 is het herstel van de medicinale kruidentuin 

in het jaar 2022 voortgezet. Grote struiken en bomen, 

zoals de taxus, de mahonia, de Gelderse roos, de 

mispels en de hulst zijn flink gesnoeid.  De hopboog is 

met nieuwe wilgentenen vernieuwd en verstevigd.  

De wal van de oude vijver is eveneens met wilgentenen 

gestut. De gele namenbordjes, die de heemtuin 

gebruikt,  worden nu ook in de kruidentuin geplaatst.

  

De hete zomer van 2022 heeft de kruidentuin goed doorstaan. De meeste planten hebben het overleefd. 

Het zaaigoed had het zwaarder te verduren. Er is minder opgekomen dan gehoopt.  

Een vaste groep vrijwilligers probeert de tuin in goede staat te houden. In het groeizame seizoen is dat 

een hele uitdaging. Het oude beplantingsplan in de vier biotopen blijft het uitgangspunt. Een tuin blijft in 

beweging.  Er vallen planten af en er komen planten bij, die een medicinale werking hebben. 

Heemtuin 

In de heemtuin zijn het afgelopen jaar 

geen grote ingrepen geweest, het was 

vooral regulier onderhoud. Wij zijn 

begonnen om de Late guldenroede terug 

te dringen, die werd erg overheersend. 

Het is een flinke klus want elk stukje 

wortel kan weer uitlopen. Ook het hogere 

zandige deel is aangepakt en opnieuw 

ingezaaid. Ook dieren wisten de tuin te 

vinden. Een tijdje woonde er een jonge 

haas die zich goed kon verstoppen tussen 

de planten. In de nazomer kregen we 

bezoek van de Stadsreus, een bijzonder 

grote zweefvlieg die belangstelling had 

voor het Koninginnekruid. 
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Erftuin 

Er is een nieuwe vrijwilligster die zich met de erftuin bezig houdt. 

De moestuin leverde wat groente op, de appels smaakten prima en de druiven waren smakelijk. De 

mispels deden het goed (voor hen die dat lekker vinden), maar de perelaar en de pruimenboom leverden 

dit jaar niets op. De leilinden zijn geknot. In het voorjaar en in de zomer staat de tuin er prachtig bij, dan is 

het een en al bloemen. 

 

IJsvogelkijkhut 

Elk jaar is het afwachten en spannend wat het volgende ijsvogelbroedseizoen bij de Ruige Hof gaat 

brengen. In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022 was het weer buitengewoon 

zacht. Daarin kwam de gemiddelde temperatuur per etmaal nauwelijks beneden het vriespunt en het 

aantal nachtvorsten was zeer beperkt. De winter van december 2021 tot en met februari 2022 neemt dan 

ook een zesde plaats in tussen de zachte winters sinds 1901 (KNMI). 

Voor het ijsvogelbroedseizoen is een buitengewoon zachte winter bijzonder goed nieuws. De ijsvogeltjes 

hebben daardoor geen noemenswaardige problemen ondervonden met het vinden van voedsel in de 

winter. Daardoor blijft de bestaande populatie redelijk goed in stand en vergroot dit de kans op een 

‘vliegende’ start in het voorjaar. Voor de verhuur van de kijkhut is het daarna nog van groot belang, dat 

zowel een mannetje als een vrouwtje de broedwand vindt, en dat deze bereid zijn om een paartje te 

vormen voor het 

broedseizoen. Dit gaat 

lang niet altijd zonder slag 

of stoot, en soms maken 

gevechten ook deel uit van 

het paarvormingsritueel. 

Uiteindelijk moet er dan 

wel wederzijdse acceptatie 

plaatsvinden natuurlijk. 

Het helpt wanneer een 

mannetje op het briljante 

idee komt om het 

vrouwtje een visje aan te 

bieden. De zogenoemde 

visoverdracht, zoals te zien 

op de foto. 

 

In het broedseizoen van 2022 verliep de paarvorming heel soepel. Eind maart verschenen na elkaar een 

mannetje of vrouwtje bij de kijkhut. Toen ze eenmaal samen bij de kijkhut zaten viel het op dat ze elkaar 

vermoedelijk al langer kenden. De visoverdrachten en paringen bij de kijkhut verliepen voorspoedig, en 

het leek er echt op dat ze al vrij ‘gewoon’ samen waren. 
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Het broedseizoen leverde in totaal drie legsels op, waarvan de bijbehorende activiteiten circa een tot 

twee weken met elkaar overlapten. Voor de derde leg vonden bijvoorbeeld circa anderhalve week lang 

paringen plaats, terwijl de jongen van de tweede leg nog uit moesten vliegen. Het aantal jongen uit de 

eerste en tweede leg is niet precies bekend. De eerste leg wordt geschat op vier á vijf jongen, en de 

tweede leg heeft in elk geval drie jongen opgeleverd. Maar de jongen vlogen verspreid over twee dagen 

uit, en mogelijk zijn er ook nog jongen op het nest achtergebleven, en daardoor gemist voor wat betreft 

het uitvliegen. Tijdens de derde leg is het inmiddels alleenstaande mannetje waarschijnlijk ongeveer een 

week te vroeg gestopt met het voeren van de jongen. Hierdoor is de kans klein dat de jongen ‘ongemerkt’ 

uitgevlogen zijn, en de huurders hebben de jongen ook niet uit zien vliegen. Achteraf was aan de 

uitwerpselen in de broedgang goed te zien waar de jongen gezeten hadden, maar van de ijsvogeltjes zelf 

ontbrak ieder spoor. Omdat in de broedwand ook geen jongen meer teruggevonden konden worden, is 

het ook mogelijk dat het nest is leeggeroofd. Maar het blijft onduidelijk wat er precies is mis gegaan. 

Tot op heden lijkt de winter van 2022 - 2023 ook zacht te worden, wel met enkele dagen vorst in de 

afgelopen decembermaand. De broedwand en kijkhut behoeven geen groot onderhoud, dus we wachten 

rustig op de komst van een al dan niet nieuw paartje ijsvogels voor het volgende broedseizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden en vrijwilligers 

 

Vrijwilligers 

Waar zouden we zonder hen zijn? Helemaal nergens! Er is ontzettend hard en met plezier gewerkt 

afgelopen jaar en dat is terug te zien in de terreinen. Niet alleen in het beheer, maar ook hebben meer 

vrijwilligers dan voorafgaande jaren geholpen met rondleidingen en voorbereidingen voor 

natuureducatieve projecten. Dus het was extra fijn dat we voor iedereen via subsidie van de provincie 

nieuwe regenpakken, veiligheidslaarzen en werkhandschoenen konden aanschaffen.  
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En tijd voor samen feestjes vieren was er ook; naast een zonnige middag met heerlijkheden op eigen erf 

zijn we ook nog op bezoek geweest bij het mooie arboretum in Doorn en werd dit bezoek afgesloten met 

een zeer geslaagd verrassingsfeest voor de jubilerende coördinator.  

Maar naast plezier was er ook een zeer treurig afscheid van Steven, die al 24 jaar (mede) de coördinatie 

van het buitenwerk op zich nam. We missen hem en hebben naast ontelbare privé-herinneringen een 

blijvend tastbare herinnering in de vorm van een door hemzelf ooit geplant krentenboompje op de 

Schapenwei. 

Ook in 2022 hebben we er voor 

gekozen om de groep 

buitenwerkers te verdelen over 

meerdere dagen in de week, 

omdat het iedereen goed bevalt 

in wat kleinere groepen te 

werken. De nodige 

communicatie tussen deze 

groepen gaat vooral via 

dagelijkse werkverslagen die 

door belangstellende vrijwilligers 

per e-mail gedeeld worden. 

Daarnaast wordt er af en toe van 

werkdag gewisseld om wat 

andere gezichten te zien en 

direct contact te hebben met elkaar.  

De erftuingroep werd verfrist met een nieuwe vrijwilligster, maar ook moest een andere vrijwilligster 

vanwege drukke werkzaamheden ermee stoppen. Wat aantal mensen in het buitenwerk betreft zijn we 

dus vrijwel gelijk gebleven.  

Niet wat het aantal bestuursleden betreft; daar zijn twee vrijwilligers mee gestopt en helaas blijkt het 

lastig om nieuwe bestuursleden te vinden die zich voor langere tijd willen inzetten.  

 

Leden en contributie 

Net als op 31 december 2021 hadden we dit jaar 439 gewone leden en drie bedrijfsleden. Na een lichte 

groei is het aantal leden nu iets verminderd. In het totaal hebben zich 24  nieuwe leden aangemeld maar 

zegden 27 leden hun lidmaatschap op. Voor het opzeggen werden diverse redenen opgegeven zoals 

ziekte, verhuizing, overlijden, stoppen als vrijwilliger, minder financiële ruimte. 

De contributiebetalingen verliepen dit jaar minder goed.  Er zijn ruim dertig leden die niet betaald 

hebben. Jammer want dat levert veel extra werk op en de contributie-inkomsten dalen hierdoor.  

Inmiddels betalen 16 leden automatisch, hebben 71 leden een incassomachtiging afgegeven en maken de 

andere leden hun contributie over na een contributieverzoek van de vereniging of betalen per kas.  

Giften: ook dit jaar zijn er weer giften en hogere contributies dan de minimale 15 euro op onze rekening 

gestort. Hiervoor bedanken we deze gulle gevers hartelijk! 
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Financieel verslag 

Het boekjaar 2022 werd gekenmerkt door een goed ijsvogelseizoen. Het is altijd afwachten of ze in onze 

wand gaan nestelen en gelukkig zijn de fotografen en masse op ons ijsvogelpaar en hun drie broedsels 

afgekomen. Dat leverde de vereniging meer op dan de gehele jaarlijkse contributie-inkomsten. We werden 

daarnaast ook blij verrast door enkele gulle gevers, zowel van leden als van stichtingen.  

De verschillende projectsubsidies zorgden ervoor dat we een aantal investeringen konden doen en dat we 

een aantal mooie resultaten op het gebied van Natuureducatie hebben kunnen boeken. Zie voor details 

verder in dit jaarverslag.  

Al met al hebben we het jaar kunnen afsluiten met een ruim positief saldo, waardoor de reserve weer kan 

groeien. Als de nieuwe huisvesting door kan gaan zullen we deze reserve nodig hebben, omdat bij de 

realisatie van de nieuwbouw eigen geld meegebracht moet worden. 

 

RESULTATENREKENING 2022       

     

Omschrijving Begroting Resultaat   

 Verlies Winst Verlies Winst 

Personeelskosten 15.250   15.014   

          

Huisvestingskosten 4.450   4.011   

          

Terreinkosten en vrijwilligers 1.300   3.760   

          

Bureaukosten 3.400   2.833   

          

Activiteitskosten 1.100   4.123   

          

Contributies & Donaties   14.450   15.359 

          

Projectsubsidies   5.000   12.630 

          

Opbrengsten  exploitatie   5.800   16.050 

          

Opbrengsten activiteiten   250   44 

          

Diverse inkomsten   0   0 

          

Eindresultaat /winst     14.342   

          

  25.500 25.500 44.083 44.083 



Natuurvereniging de Ruige Hof – Jaarverslag 2022 – pagina 16 
 

 

Verder moet vermeld worden dat onze penningmeester, Bert Meester, in het voorjaar aangaf dat hij wilde 

stoppen. Het bestuur ging op zoek naar een nieuwe penningmeester, maar dat is helaas niet gelukt. In 

oktober hebben we toch afscheid genomen van Bert en is besloten dat onze voorzitter, Walter Swaans, 

voorlopig de penningmeestertaken overneemt tot we weer nieuwe bestuursleden hebben kunnen 

werven. Op deze plaats ook een woord van dank aan Bert Meester, die de afgelopen zes jaar de 

boekhouding heeft gedaan en verantwoordelijk was voor het financieel beheer. We zijn hem daarvoor 

zeer erkentelijk en de overdracht is bijzonder voorspoedig verlopen.  

 
 

  BALANS 2021 - 2022        

 ultimo2021 
ultimo 
2021 ultimo2022 

ultimo 
2022 

Omschrijving Activa Activa Passiva Passiva 
     

Accommodatie 500   500   

Kas 8   99   

Betaalrekening ING 7.513   6.825   

ASN ideaal  19.367   20.556   

IJsvogelhutrekening  ING 3.941   17.292   

Nog te betalen       769 

Nog te ontvangen     2.479   

Eigen Vermogen / Algemene 
Reserve   9.307   14.548 

Saldo W+V *   5.241   14.342 

          

Voorziening Huisvesting   6.050   7.362 

Voorziening Personeel   10.731   10.731 

  31.329 31.329 47.751 47.751 

Saldo W+V * wordt toegevoegd aan 
eigen vermogen / algemene reserve         
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Colofon 

 

Samenstelling van het bestuur  
Walter Swaans (voorzitter) 
Margriet Koomen (secretaris) 
Jetske van den Bijtel (algemeen bestuur) 
 

Coördinatie 
Linda Theunissen 
  

Bezoekadres 
Natuurvereniging de Ruige Hof 
Abcouderstraatweg 77, 1105 AA Amsterdam 
  

Telefoon 0294-285021 
Mail  info@deruigehof.nl 
Website www.deruigehof.nl 
Bank   NL34 INGB0002680973 
RSIN  8054.05.409 
 

Gebruik Tuinhuis 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met info@deruigehof.nl 
  

Contributiebetaling 2022 
Heeft u uw contributie voor 2022 betaald? Zo ja, heel hartelijk dank!  
Zo nee – wilt u dat dan alsnog doen? 
De Ruige Hof is een ANBI, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Als u vastlegt dat u voor 
minstens 5 jaar een vast bedrag geeft, is de fiscale aftrek drempelloos en dus geheel 
aftrekbaar.  
Zie www.belastingdienst.nl voor meer informatie. 
 

Fotoverantwoording 

Tinelot Wittermans 1  
Martin van Amstel 2 
Luberta Werkman 3,8-1,8-2,10-1,10-2 
Walter Swaans 4,5,6,10-3,13 
Linda Theunissen 7-1 
Marion Leenen 7-2 
Bart Vreeken  11-1 
Anton Staartjes 11-2 
Klaas Pie  12 
Nico ter Steege 14 
 

 


