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Mocht het zo zijn, dat de excursieleider het 
niet verantwoord vindt, door welke omstan-
digheid dan ook, dat de excursie doorgaat, 
dan heeft hij / zij de bevoegdheid deze af te 
gelasten. 
 
Voor ongelukken en / of problemen, die 
ontstaan tijdens activiteiten van de KNNV 
Afdeling Gooi aanvaardt de vereniging geen 
enkele aansprakelijkheid. Deelname ge-
schiedt op vrijwillige basis. 

 
Contributie: lidmaatschap € 32,75 per jaar, huisgenootlid € 15,-- per jaar en 
Convolid, donateur € 10,-- per jaar. Contributie kan voldaan worden op 
rekeningnummer 94250 t.n.v. Penningmeester KNNV afd. Gooi, Ankeveen. 
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 
De ledenvergadering van de KNNV van onze afdeling is dit jaar op 14 
maart. Vorig jaar was de opkomst bij deze vergadering minimaal. Wij ho-
pen dat er dit jaar minstens even veel leden komen als op de leden-voor- 
ledenavond, die erg gezellig was met een paar interessante presentaties 
onder meer op het gebied van vlinders. Houd dus de avond van donder-
dag 14 maart vrij en kom naar de infoschuur van het GNR! 
 
Het jaarthema van de KNNV is “Haal de natuur in je tuin”. In de vorige 
Convo stond hierover al een stukje. We proberen aandacht aan dit onder-
werp te schenken door middel van een excursie en/of een lezing. Voor de 
volgende jaren zijn de jaarthema’s: “Groen in stad en dorp, stadsplantsoen 
en groenstrook“ (2014),”Groen om je woonplaats” (2015) en “Ecologische 
verbindingszones van stad naar platteland” (2016). Op deze manier maken 
we een steeds grotere kring van natuur, te beginnen met de natuur in onze 
eigen tuin of balkon, steeds verder uitbreidend tot de natuur in het hele 
land met elkaar verbonden is. Dit laatste is natuurlijk een utopie, maar we 
kunnen wel zelf bijdragen aan de uitbreiding van de natuur om ons heen. 
 
De uitgaansdag met het IVN is dit jaar vastgesteld op 8 juni. Er zal een 
bezoek gebracht worden aan de Wieden. De kosten van de dag zijn nog 
niet bekend maar als je mee wilt, kun je dit opgeven aan Theo van Mens: 
theovanmens@gmail.com . 
 
We herhalen nog eens onze oproep uit de vorige Convo om je e-mailadres 
door te geven aan: secretaris@gooi.knnv.nl, zodat er gestart kan worden 
met een digitale nieuwsbrief.  
Sommige leden hebben reeds de vragenlijst ingevuld die in de vorige Con-
vo stond. Wij zijn zeer geïnteresseerd in de reacties van alle leden. Neem 
dus even de tijd en stuur de antwoorden per mail aan de secretaris. 
 
Ellie Bonin 
 
 
 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT, MELDT U!!!!!!!!!!!!! 

mailto:theovanmens@gmail.com
mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNNV AFD GOOI 
(14 maart 2013) 

Infoschuur van het GNR in Hilversum. Aanvang: 20:00 uur 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen, ingekomen stukken 
4. Verslag algemene ledenvergadering 2012 
5. Jaarverslag 2012 
6. Financieel jaarverslag 2012 
7. Bevindingen van de kascommissie 
8. Begroting 2013 en contributie 2013 
9. Vaststellen kascommissie 2013 
10. Samenstelling bestuur 2013 
11. Voortgang samenwerking met IVN 
12. Jaarplan 2013 
13. Rondvraag en sluiting 

 
Verslag algemene ledenvergadering KNNV Afd. Gooi 2012 gehouden op 8 maart 2012. 
 
Aanvang van de vergadering 20.00 uur. 
Aanwezig: 8 personen inclusief bestuur. 
Afwezig met bericht van verhindering: Antje van Slooten, Bep Dwars, Johan Lindeman. 
 

1. Opening 
Willem-Jan Hoeffnagel opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen, ingekomen stukken 
Afgelopen jaar zijn twee (oud-)leden overleden nl. Henry Schlötz en Tiny Mous. 
Er is een uitnodiging ontvangen van de poelenwerkgroep het Gooi om hun bijeen-
komst bij te wonen op 21 maart 2012 in de Infoschuur van het GNR. 
 

4. Verslag algemene ledenvergadering 2011 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag 2011 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Hans van Genderen bedankt de secretaris voor het maken van de verslagen. 
 

6. Financieel jaarverslag 2011 
Willem-Jan geeft een toelichting. Het (positieve) resultaat over 2011 kan als volgt 
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worden verklaard: hogere inkomsten(+  € 270,--), lagere portokosten (+ € 150,--), 
hogere drukkosten Convo (- € 190,--), lagere kosten activiteiten (+ € 260,--). 
 

7. Bevindingen van de kascommissie 
Hans van Genderen leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie 
verleent het bestuur decharge voor de verrichtingen in het afgelopen boekjaar. Het 
positieve resultaat ad € 569,58 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
 

8. Samenwerking IVN 
Het bestuur constateert dat ons ledenaantal terugloopt. Mede daarom worden er 
mogelijkheden tot samenwerking met het IVN onderzocht. Ook op landelijk niveau 
speelt dit. Ons afdelingsbestuur heeft inmiddels een paar bijeenkomsten gehad met 
het afdelingsbestuur van de IVN. Er wordt op het gebied van lezingen en excursies 
al samengewerkt. Er wordt nagedacht over uitbreiding van deze samenwerking op 
bijvoorbeeld het gebied van flora. De aanwezige leden zijn het eens met de ziens-
wijze van het bestuur. Hans van Genderen ziet nog wel haken en ogen aan de sa-
menwerking en dringt er op aan dat de eigen KNNV-identiteit hoog wordt gehouden.  
Ook op financieel gebied dienen er goede afspraken gemaakt te worden. 
 

9. Begroting 2012 en contributie 2012 
De begroting wordt toegelicht. Het bestuur stelt een contributieverhoging van € 0,25 
voor gewone leden voor. De aanwezigen gaan akkoord. 
Willem-Jan geeft een toelichting over de kosten van de vernieuwde Convo (van A4 
naar A5). Er is een groot verschil in drukkosten voor een zwart-wit Convo en een 
Convo geheel in kleurendruk. Het bestuur vraagt mandaat aan de vergadering om 
zelf te bepalen of de Convo in zwart-wit, of in kleur wordt gedrukt, zodat er op de 
begrote kosten uitgekomen kan worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
De begroting voor 2012 wordt aangenomen. 
 

10. Vaststellen kascommissie 2012 
Voor de  kascommissie van 2012 meldt Paul van der Poel zich aan, Johan Linde-
man blijft nog in de kascommissie. 
 

11. Bestuursaanvulling 
Willem-Jan Hoeffnagel wordt herkozen. Er hebben zich geen andere kandidaten 
voor een bestuursfunctie gemeld. Opgemerkt wordt dat slechts 8% van de leden 
aanwezig is bij deze ledenvergadering. Dit is wel een dieptepunt. 
 

12. Jaarplan 2012 
Het jaarplan 2012 
wordt besproken. 
Het is in 2012 het 
jaar van de bij en 
de klauwier. Paul 
van der Poel vertelt 
kort iets over klau-
wieren. Het jaar-
plan wordt goed-
gekeurd. 
 

13. Rondvraag en slui-
ting 
Paul van der Poel 
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vraagt om een artikel over de driehoornige mestkever. 
Hans van Genderen stelt voor om alle excursies in de krant te laten zetten. 
Jetse stelt voor om aan niet-leden die deelnemen aan een excursie een kleine ver-
goeding van € 2,-- te vragen. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel sluit om 21.05 de vergadering. 

 
KNNV Afdeling Gooi: Jaarverslag 2012 
 
Bestuur: In 2012 is het bestuur vier keer bijeen geweest. Onderwerpen die aan de orde kwa-
men waren onder meer: 

 De publieksactie in 2012 in Geologisch museum Hofland, de samenwerking met 
IVN, de jaarstukken van 2011, het excursie- en lezingenprogramma, de inhoud van 
de Convo, de doorstart van de paddenstoelenwerkgroep, het geven van minicur-
sussen, inventarisaties, de website en de huurovereenkomst van de Infoschuur.  
In februari en november zijn de vergaderingen van de landelijke beleidsraad bijge-
woond, in april is de vertegenwoordigende vergadering bijgewoond en in november 
heeft er een gewestvergadering plaatsgevonden met de afdelingen Amersfoort, 
Utrecht en Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn. 

 De vergadering van de klankbordgroep van het GNR met gebruikers van de terrei-
nen van GNR is twee keer bezocht. Tussendoor zijn er bijeenkomsten geweest met 
de gebruikers van de Infoschuur.  
 

Convo en website: De Convo wordt op dit moment hoofdzakelijk samengesteld door het be-
stuur. Het excursie- en lezingenprogramma wordt door Theo van Mens aangeleverd. Willem-
Jan Hoeffnagel zorgt voor de samenstelling, de opmaak, de aanlevering aan de drukkerij en 
de verzending. Jetse Jaarsma en Marion Koster verzorgen de tekstredactie. De vervaardiging 
van de Convo kost veel tijd. Het bestuur nodigt alle leden met nadruk uit zelf een bijdrage te 
leveren aan ons blad, zodat het echt een blad van en voor de vereniging wordt. Sinds dit jaar 
is het ook mogelijk de Convo digitaal te ontvangen. Leden die van deze mogelijkheid gebruik 
maken ontvangen de Convo in kleur in plaats van in zwart wit. Dit spaart de vereniging kosten 
uit. De overige leden ontvangen de Convo in zwart/wit met af en toe de omslag in kleur.  
Het landelijk bestuur is enige tijd geleden overgeschakeld op een nieuwe website. Uit kosten-
overwegingen wil het landelijk bestuur dat de afdelingen gaan aansluiten op dit landelijk for-
mat. Ons bestuur is in 2012 nog niet overgegaan op het nieuwe systeem, maar verwacht dit in 
2013 wel te doen. De webmaster van onze huidige website, Johan Lindeman, heeft aangege-
ven te willen stoppen op het moment dat wordt overgestapt. De nieuw aan te stellen webmas-
ter kan gebruik maken van cursussen voor aspirant-webmasters, die door het  landelijk be-
stuur verzorgd worden. Het afdelingsbestuur denkt nog na over het handhaven van een eigen 
(door onszelf betaalde) website, naast het nieuwe systeem.  
 
Publieksactiviteiten: Op 17 maart 2012 is de KNNV-dag van geologie en landschap gehouden 
in het geologisch museum Hofland. De dag werd georganiseerd door Noor van Heusden. 
Professor Van Boekschoten hield een lezing. Aansluitend was er onder zijn leiding een wan-
deling door het heide- en bosgebied met aandacht voor geologische bijzonderheden. Tijdens 
het organiseren bleek dat de KNNV afdeling Utrecht op dezelfde dag, vanaf hetzelfde vertrek-
punt een excursie wilde organiseren. Na overleg is afdeling Utrecht aangeschoven bij het door 
ons georganiseerde programma. Er waren ca. 17 belangstellenden.  
Aan de open dag van het vogelasiel op 10 juni 2012 is niet deelgenomen, wegens gebrek aan 
menskracht.  
 
Werkgroepen: De paddenstoelenwerkgroep en de plantenwerkgroep zijn zeer actief geweest. 
De hydrobiologiewerkgroep is in 2012 niet bij elkaar geweest. De werkgroepverslagen worden 
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gepubliceerd in de Convo en op de website. De werkgroepen kunnen altijd nieuwe leden 
gebruiken.  
 
Projecten:  

 GNR heeft geprobeerd om de exploitatie van de infoschuur met ingang van 2013 bij 
de gebruikers onder te brengen. De ondertekening van de gebruikersovereenkomst 
die oorspronkelijk was gepland op 21 november 2012, heeft uiteindelijk plaatsge-
vonden op 6 februari 2013.  

 Het Heksenweitje aan de Hoge Naarderweg in Hilversum is twee keer geïnventari-
seerd op hogere plantensoorten. Het verslag zal in de loop van 2013 gereed zijn. 

 
Excursies: In 2012 zijn er drie vogelexcur-
sies georganiseerd, naar Kortenhoef, naar 
IJmuiden en naar Huizen. De excursie naar 
de slaapplaats van de boerenzwaluwen in 
Huizen is gecombineerd met een vleermui-
zenexcursie. Deze laatste excursie was 
indrukwekkend, met helaas erg weinig 
deelnemers. Er is ook een aantal planten-
excursies georganiseerd, o.a. naar Schaep 
en Burgh, de heemtuin Blaricum, het Cor-
versbos, het Leersumse Veld en de siertuin 
Gooilust. Cruysbergen werd bezocht in het 
kader van een excursie voor vlinders, 

libellen en overige insecten. Ook de paddenstoelenwerkgroep heeft diverse excursies georga-
niseerd, onder andere vanuit Laren. Een algemene excursie ging naar het Voorsterbos en de 
uitgaansdag van het IVN vond plaats in de drie Egmonden. 
 
Lezingen: Er werden in 2012 samen met het IVN zes lezingen (4 IVN en 2 KNNV) georgani-
seerd. Onderwerpen waren: ‘de evolutie van bloemen’, ‘plantengemeenschappen’, ‘padden-
stoelen’, ‘bomentaal’, ‘bos- en natuurbeheer in het Gooi’ en ‘de educatieve tuin’. Van een 
aantal lezingen is een verslag te vinden in de Convo en op de website. 
 
Jaarverslag paddenstoelenwerkgroep): Om de continuïteit van de paddenstoelenwerkgroep te 
waarborgen hebben Petra, Jan-Willem, Rob, Marianne, Jaap en ik besloten ieder een excursie 
voor zijn/haar rekening te nemen. Hierdoor konden we elke 14 dagen op pad. Het waren leuke 
excursies met veel, ook bijzondere vondsten, zoals de Plaatjes- en de Poederzwamgast, het 
Blauwwordend kaalkopje, het Blozend harskorstje, de Rimpelige koraalzwam en de Fijn-
schubbige- en Gele ridderzwam. Het weer werkte mee. Slechts één excursie moest door de 
slechte weersvoorspelling worden afgelast. Mede door de inzet van de excursieleiders en niet 
te vergeten het enthousiasme van de groep is het is een geslaagd seizoen geworden. (Ver-
slag door Yolande Bosman) 
 
Overige activiteiten: Traditioneel is in januari begonnen met de nieuwjaarsbijeenkomst in 
Huizen, met daaraan gekoppeld een excursie naar de pier om vogels te kijken. Op 8 maart 
volgde de algemene ledenvergadering, waarvan het verslag ook in deze Convo staat. Op 13 
december was de gezellige leden-voor- ledenavond, waar we onder het genot van de heerlijke 
appeltaart van Yolande Bosman (die zelf helaas niet aanwezig kon zijn) een goede discussie 
hadden over natuur en de toekomst van onze afdeling. 
 
Rekening van Ontvangsten en Uitgaven 2012 en Begroting 2013 
 
Hieronder is de Rekening van Ontvangsten en Uitgaven over 2012 te vinden.  
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Enige bevindingen: 

 De kosten voor activiteiten en het bestuur waren lager dan begroot. 

 Het produceren van de Convo was duurder dan begroot. Oorzaken: meer pagina’s, 
hogere portokosten en twee Convo’s in kleurendruk De hogere portokosten zouden 
omlaag kunnen door de Convo zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. Een verzoek 
aan leden om aan te geven dat ze de Convo wilde ontvangen, leverde matige res-
pons op. Een 2013 zal geprobeerd worden de digitale verspreiding te bevorderen.  

 Voorgesteld wordt om het overschot van € 98,89 op de jaarrekening 2012 toe te 
voegen aan de algemene reserve. Ons eigen vermogen groeit daarmee naar € 
7635,82. 

 Deze Jaarrekening is pas definitief als goedgekeurd door zowel de Kascommissie 
als ook de Algemene Ledenvergadering. 

 

 



 
 

10 

 
Begroting 2013 
 
De Begroting 2013 is hieronder te vinden.  
 
Daarbij zijn de volgende opmerkingen te maken: 

 De Convo blijft een grote kostenpost. Het zou helpen als meer mensen overstappen 
op een digitale Convo, die dan in kleur beschikbaar is. Leden die de Convo op pa-
pier willen ontvangen krijgen deze zwart wit. Overwogen wordt om de Convo stan-
daard digitaal te verzenden. 

 Ook dit jaar zal de contributie weer geïndexeerd worden waarbij wij de landelijke in-
dexering volgen. 

 In 2013 zullen wij doorgaan met het gebruik van de GNR Infoschuur. In tegenstelling 
tot 2012 zal hier nu structureel voor betaald moeten worden. Er is hiervoor een be-
drag van € 613,- begroot. Om deze kosten volledig uit de contributie te dekken, zou 
een contributieverhoging van € 5,- voor alle leden noodzakelijk zijn. Aangezien het 
gebruik van de GNR Infoschuur in 2013 een proefjaar betreft, stelt het bestuur voor 
om slechts de helft van deze verhoging (€2,50) door te berekenen aan de leden en 
de andere helft uit het eigen vermogen te dekken. 

 Deze Begroting is pas definitief als goedgekeurd door zowel de Kascommissie als 
ook de Algemene Ledenvergadering. 

 

 



 
 

11 

Samenstelling Bestuur 2013 / Rooster van Aftreden 
 
De termijn voor een bestuurslidmaatschap is vijf jaren. Dit jaar is er geen bestuurslid aftre-
dend. De positie van voorzitter is echter nog steeds vacant. Het is mogelijk om vanuit de 
vereniging kandidaten te stellen voor de vacante bestuursfunctie. Volgens de statuten kunnen 
tenminste 8 afdelingsleden gezamenlijk uiterlijk 7 dagen voor de afdelingsvergadering schrifte-
lijk een kandidaat stellen voor de functie. Tevens moet dan een schriftelijke bereidverklaring 
van de voorgedragen kandidaat worden overgelegd. 
Het huidige bestuur hoopt van harte dat zich kandidaten melden voor een bestuursfunctie. Als 
het bestuur wordt uitgebreid, kunnen er meer activiteiten worden ontplooid.  

Het rooster van aftreden: 
Ellie Bonin, secretaris    2015 
Theo van Mens    2016 
Willem-Jan Hoeffnagel, penningmeester  2017 
Jetse Jaarsma    2016 

 
KNNV Afdeling Gooi: Jaarplan 2013 
 

 KNNV-jaarthema “Haal meer natuur in je tuin”:  Er wordt een excursie georgani-
seerd om tuinen te bekijken. 

 Uitgaansdag KNNV: bezoek aan Thijsse’s hof te Bloemendaal. Natuurlijk gaan we 
ook op het strand kijken. 

 Dit jaar zal er geen publieksdag georganiseerd worden. De afgelopen twee pu-
blieksdagen hebben weinig opgeleverd voor onze afdeling 

 Inventarisaties: Vak L in Cruysbergen en Gijzenveen (als GNR daar klaar is) 

 De samenwerking met het IVN, die overigens al goed verloopt,  zal geïntensiveerd 
worden.  

 Er zal geprobeerd worden om activiteiten aan te kondigen door middel van digitale 
nieuwsbrieven. 

 Excursies: Er wordt altijd geprobeerd om een of twee excursies per maand te orga-
niseren. Tijdens de leden voor ledenvergadering en de nieuwjaarsbijeenkomst heb-
ben leden voorstellen gedaan voor excursies op het gebied van vlinders, nachtvlin-
ders en mossen. Hiermee zal  rekening worden gehouden in het excursieprogram-
ma van 2013.  

 Oproep: geef u op voor Convo Digitaal. De uitgespaarde porto- en drukkosten kun-
nen gebruikt worden voor activiteiten in de infoschuur. 

 
Hebt u zelf nog voorstellen voor het jaarplan dan kunt u deze doorgeven aan Theo van Mens. 
We wijzen u ook nog op de vragenlijst uit de Convo van december (pagina 16), waarop we 
helaas nog niet veel reacties hebben ontvangen.  

 
BOMEN: DE BERK 

 
De Berk is naamgever van de Berkenfamilie. Alle geslachten in de Berken-
familie zijn windbestuivers. Alle geslachten zijn éénhuizig, dat wil zeggen 
dat je op één plant aparte mannelijke en vrouwelijke bloemen vindt. Bij de 
Berkenfamilie vormen zowel de mannelijke als de vrouwelijke bloeiwijzen 
katjes. De vrucht is altijd een nootje.  
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Bij de Berken vindt niet alleen de bestuiving maar ook de zaadverspreiding 
door de wind plaats. Bij de berk zijn de nootjes klein en gevleugeld, zodat 
ze door de wind tot kilometers in de omtrek van de moederplant kunnen 
worden verspreid. De Berk is bij de meeste mensen vooral bekend vanwe-
ge de opvallende witte schors. 
 
We kennen in Nederland twee inheemse Berkensoorten, de Ruwe berk 
(Betula pendula) en de Zachte berk (B. pubescens), waarvan in het Gooi 
vooral de Ruwe berk voor komt. Deze soort heeft een voorkeur voor onze 
droge zandgronden, terwijl de Zachte berk een voorkeur heeft voor natte 
terreinen. Deze kom je dan ook meer in veengebieden tegen.  
 

De Ruwe berk is een slanke 
elegante boom, die ongeveer 
20 meter hoog wordt. Hij 
heeft een meestal onvertakte 
stam met dunne zijtakken. 
Deze zijtakken hebben vele 
dunne afhangende twijgen, 
waardoor de boom een 
enigszins treurend karakter 
krijgt. Aan de afhangende 
twijgen heeft de Ruwe berk 
zijn soortnaam B.pendula te 
danken. De twijgen zijn on-
behaard en hebben hars-
kliertjes die er uitzien als 
kleine wratjes. De bladeren 
zijn klein (drie tot vier cm.), 
driehoekig tot ruitvormig, met 
een dubbel gezaagde rand. 
De schors van de Ruwe berk 
is bij jonge exemplaren vaak 
diep rood van kleur en dun. 
Na enkele jaren verkleurt de 
schors naar wit. Door de 
aanwezige lenticellen en de 
secundaire diktegroei van de 

stam krijgt de dunne schors een patroon van fijne horizontale streepjes. 
Naarmate de boom ouder wordt scheurt de dunne schors en wordt vervan-
gen voor een donkergrijze dikke gegroefde schorslaag. Als je naar een 
volwassen Ruwe berk kijkt, zie je deze dikke schors onderaan de boom 
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rondom de gehele stam.  Hoger langs de stam zit dunne witte schors, af-
gewisseld  met ruitvormige vlakken van dikke gegroefde schors. 
 
De Zachte berk is wat klei-
ner en gedrongener dan de 
Ruwe berk. De dunne twij-
gen zijn aanvankelijk zacht 
behaard en hebben geen 
harskliertjes. Bij Zachte berk 
staan de twijgen recht over-
eind. De bladeren zijn klein 
en rondachtig met een en-
kelvoudig gezaagde rand. 
Net als de twijgen, zijn de 
bladeren behaard. Een 
Zachte berk heeft een glad-
de dunne witte schors met 
een fijn patroon van grijze 
horizontale streepjes. In de 
Noord-Hollandse duinen en 
op de wadden komt een 
zeer gedrongen struikvormi-
ge ondersoort van de Zachte 
Berk, de Karpatenberk, voor. 
 
De verspreidingsgebieden 
van de Ruwe en de Zachte 
berk hebben een grote over-
lap. Beide soorten komen 
van Spanje tot diep in Siberië voor, het areaal van de Zachte berk ligt ech-
ter iets noordelijker dan dat van de Ruwe berk. De Ruwe berk is te vinden 
tot ongeveer 65 graden N.B en de Zachte berk tot zelfs 75 graden N.B. De 
Zachte Berk vinden we niet in Italië, de Ruwe wel. 
 
Berken behoren tot de meest koudebestendige loofhoutgewassen. Samen 
met de Hazelaar zijn het de eerste houtgewassen die zich na de laatste 
ijstijd in Nederland vestigden. Er is in Nederland berkenstuifmeel  gevon-
den van ongeveer 13.500 jaar oud. Het gaat hier waarschijnlijk om stuif-
meel  van de Dwergberk, een soort die we nu nog binnen de poolcirkel 
tegenkomen. Ongeveer 10.000 jaar geleden dook de Zachte berk voor het 
eerst in ons land op. 
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Ook in Nederland hebben de beide soorten grofweg hetzelfde versprei-
dingsgebied, alleen rond de grote rivieren zijn weinig Berken te vinden.  
Berken voelen zich niet goed thuis op kleigrond en andere dichte bodems. 
Voor de rest maakt het voor Berken niet uit of de grond voedselrijk of voed-
selarm is, veel of weinig kalk bevat. Berken groeien letterlijk overal waar ze 
de kans krijgen en dat is overal waar het kaal en licht is. 
 
Berken zijn uitgesproken pioniers. Je kunt dit goed zien op diverse nieuwe 
natuurterreinen van het GNR, zoals bijvoorbeeld zanderij Crailo en Cruys-
bergen. Hier zie je massaal zaadopslag van Berken. Er zijn zowel zaailin-
gen met behaarde twijgen en bladeren te vinden als zaailingen met kale 
twijgen en bladeren, hoewel er vooral Ruwe berken in de omgeving staan.  
De verklaring is dat in Nederland beide soorten Ruwe en Zachte berk ge-
lijktijdig bloeien en bovendien makkelijk kruisen, waardoor er een krui-
singspopulatie ontstaat. 
 

Bij Berken vormen zowel de man-
nelijke als de vrouwelijke bloeiwij-
zen katjes. De mannelijke katjes 
worden al in de herfst zichtbaar. Ze 
overwinteren in groepjes van twee 
of drie aan het uiteinde  van de 
twijgen.  Langs de spil van het 
katje zijn schutblaadjes ingeplant. 
Onder elk schutblaadje bevinden 
zich drie viertallige bloempjes met 
elk twee meeldraadjes. De vrouwe-
lijke katjes zijn ’s winters nog niet 
zichtbaar. Ze zijn opgeborgen in de 
spitse knoppen. In april met het 
uitlopen van het blad, worden ze 
voor het eerst zichtbaar als recht-
opstaande zuiltjes aan het uiteinde 
van de nieuwe twijgjes. Ook hier 
zijn de bloempjes in groepjes van 
drie ingeplant boven drie met el-
kaar vergroeide schutblaadjes. 
Ieder bloempje is niet meer dan 
een vruchtbeginseltje met twee 
stempeltjes. Hoewel de vrouwelijke 
katjes later zichtbaar worden dan 
de mannelijke, bloeien de vrouw-
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tjes als eerste. Met het uitlopen van de bladeren en de vrouwelijke bloei, 
beginnen de spillen van de mannelijke katjes zich te strekken. Hierna be-
gint de bloei van de mannelijke katjes. Na de bevruchting groeien de katjes 
uit tot een lengte van ongeveer vier centimeter en een dikte van ongeveer 
1 centimeter. Als ze rijp zijn beginnen de katjes uit elkaar te vallen. De klei-
ne drielobbige schutblaadjes dwarrelen naar beneden. De gevleugelde 
nootjes worden door de wind meegenomen. Je kunt het zaad van de Ruwe 
berk onderscheiden van dat van de Zachte. De vleugeltjes zijn bij de Ruwe 
berk twee keer zo breed als het nootje. Bij de Zachte berk zijn de vleugel-
tjes net zo breed als het nootje zelf. 
 
Het hout van de Berk is ongeschikt als bouwmateriaal: het is zacht en het 
rot snel. Het wordt wel gebruikt in de meubelindustrie, voor de productie 
van fineer en triplex. Daarnaast wordt berkenhout gebruikt voor de produc-
tie van borstels, garenklosjes en handvatten van gereedschap .    
Berkenhout is bijzonder geschikt als brandhout. Het bevat veel hars en 
olieachtige stoffen en het brandt daardoor goed en heet. 
 
In vroeger tijden had de berk 
een groot aantal toepassingen. 
Berkenschors is in tegenstelling 
tot het hout bijzonder duurzaam. 
Dit komt door het hoge gehalte 
aan betuline. Dit is een harsach-
tige koolwaterstof met sterk 
conserverende eigenschappen. 
Er is zelfs berkenschors gevon-
den rond versteend hout van 
duizenden jaren oud. Indianen 
gebruikten berkenschors voor 
de productie van kano´s en 
tenten. Er is zelfs een indianen-
stam die zijn doden te ruste legt 
in paalgraven gewikkeld in ber-
kenschors. Berkenschors werd 
in diverse streken van Europa 
gebruikt als dakpannen. Ook 
werd berkenschors gebruikt als 
alternatief voor perkament. Vol-
gens een overlevering schreef 
de legendarische Romeinse 
koning Pompilius Numa  zijn 
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heilige boeken op berkenschors. We zullen het nooit zeker weten, want die 
boeken werden samen met de koning begraven. 
In de volksgeneeskunde werd berk voor een groot aantal toepassingen 
gebruikt. De bloemen werden gebruikt voor de genezing van wonden. Ber-
kenthee werd gebruikt bij nierkwalen en voor het afvoeren van nierstenen.  
Het sap van de berk werd gebruikt om eetlust op te wekken. Berk werd 
gebruikt bij de behandeling van oedeem, reuma, suikerziekte en nog veel 
meer. 
 
In april, vlak voor het uitlopen van het blad, zet de berk zetmeel om naar 
suiker. De boom bouwt in die periode een behoorlijke overdruk op. Als men 
een gat in de bast boort komt het suikersap onder druk naar buiten. Met 
bijvoorbeeld een stuk tuinslang en een fles kan het sap worden gewonnen 
voor de productie van bijvoorbeeld wijn of bier. 
Uit berkenhoutskool werd berkenteer gedestilleerd, dat werd gebruikt voor 
het smeren van wagenwielen. Uit berkenbast kan een olie worden gedestil-
leerd die wordt gebruikt voor het looien van juchtleer. Dezelfde olie wordt 
ook gebruikt in de parfumindustrie. 
 
Voor een groot aantal volken gold de Berk als een heilige boom. De berk 
was bij de Germanen net als de beuk aan de dondergod Thor gewijd. Een 
berk gold als een goede bescherming tegen bliksem. Die bescherming 
tegen bliksem is ook terug te vinden in verschillende Indiaanse legendes. 
Voor de Kelten gold de berk als een teken van vernieuwing. Het was de 
eerste boom op hun bomenkalender, die begon op het feest Samhain (het 
huidige halloween). De berk gold voor de Kelten ook als een vruchtbaar-
heidssymbool. De meiboom op het feest Beltain, was altijd een berk. De 
geslachtsnaam  Betula is afgeleid van het Keltische woord Betu, wat slaan 
betekent. De Kelten vonden het afranselen met roedes van Berkentakken 
een heilzame behandeling tegen onaangepast gedrag. 
In Ierland vinden we nog resten ven de berkenverering terug. Op het feest 
van St. Bride (heilige Brigit van Kildare; in februari) werden berkenvuren 
gestookt. Brigit betekent ook letterlijk berk. In bijna geheel Europa geldt de 
berk als een goede bescherming tegen heksen. 
In Siberië geloofden de sjamanen dat er in de berk de geest van een 
vruchtbare vrouw huist. Wie haar melk mocht drinken, zou kunnen be-
schikken over onmenselijke kracht.  
 
Erratum artikeltje Linde:  
In mijn artikeltje over de Linde in de Convo van december 2012, vermeldde 
ik dat de nectar van Zilverlinde en Krimlindes zwak giftig is. Dit klopt niet.   
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Isa v.d. Heijden, van onze afdeling, wees mij op een literatuuronderzoek 
van Willemien Kleefsman van de Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Uit onderzoek is gebleken, dat hommels in leven kunnen worden gehouden 
op nectar van Zilverlinde: de nectar is dus niet giftig. De Zilverlinde produ-
ceert per bloem ongeveer net zoveel  nectar als een Zomerlinde, dus ook 
daar zit niet het probleem. Het aantal insecten dat nectar zoekt op de bloe-
sems van Zilver- en Krimlinde  is waarschijnlijk te groot in verhouding tot 
het aantal bloemen, waardoor met name de hommels verhongeren.  
 
U kunt dit alles nog eens rustig nalezen in: Wetenschapswinkel Biologie 
Rapport 57 ISBN 90 367 1613 6 (Haren, oktober 2002). Het rapport is ook 
te vinden op internet via de volgende link: 
http://biologie.wewi.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/publ/2002/hommelsterfte/rap57.pdf 
 
Jetse Jaarsma 
 

IN MEMORIAM: CONNIE ROSIER 

 
Op 6 december 2012 is Connie Ro-
sier overleden.  
 
Connie was een actief lid van onze 
vereniging.  
 
Tot op hoge leeftijd gaf zij vogelex-
cursies en nam zij zelf deel aan ex-
cursies en weekenden.  
 
Om vogelgeluiden te onthouden had 
zij speciale ezelsbruggetjes, zoals 
“hoor je het belletje van de pimpel-
mees?”.  
 
Wij herinneren ons Connie met een 
lach. Zij kon altijd een mooi verhaal 
vertellen over “haar” vogels.  
 
Wij zullen Conny missen en dat is al begonnen tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst, waar zij altijd bij aanwezig was. 
 



 
 

18 

INSECTEN IN ONS WERKGEBIED: DE SCHORPIOENVLIEG 

Herkenning 

De Schorpi-
oenvlieg 
(Panorpa 
communis) is 
een geel insect 
met zwarte 
brede recht-
hoekige vlek-
ken op de rug. 
Aan de kop zit 
een heel lange 
rode bek 
waarmee het 
kleine insecten 
kan opeten. De 
vleugels zijn 

doorzichtig met zwarte vlekken. Schorpioenvliegen hebben hun naam te 
danken aan het mannetje, dat aan het eind van het achterlijf een verdikking 
heeft die opgekruld wordt en lijkt op de angel van een schorpioen. Het be-
staat echter voornamelijk uit een stelsel van tangen waarmee het mannetje 
het vrouwtje vasthoudt tijdens de paring en is dus geheel ongevaarlijk. Bij 
het vrouwtje eindigt het achterlijf spits en is niet gekruld. 
 
Voedsel 
De insecten leven van dierlijk en/of plantaardig materiaal. Meestal eten ze 
beginnende rottende vegetatie en dode (of bijna dode) insecten. Schorpi-
oenvliegen roven zelfs met gemak een net gevangen insect uit een spin-
nenweb. Door het afscheiden van een darmsap, plakken zijzelf niet vast 
aan het web. Waarom de spin hem niet aanvalt op het moment dat hij het 
web oploopt, is niet duidelijk. De larven van de schorpioenvlieg eten niet 
alleen plantaardig voedsel maar ook kleine ongewervelde diertjes. Sommi-
ge larven zijn roofzuchtig en gaan actief op zoek naar levende prooien. Er 
zijn zelfs meldingen van kannibalisme waar de grotere exemplaren de klei-
nere opeten. 
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Waarneming 

Schorpioenvliegen komen over de hele wereld voor en de hier beschreven 
soort is algemeen in Nederland en België. 

Voortplanting 

Het mannetje lokt het vrouwtje met geurstoffen die hij verspreidt via een 
orgaantje bij zijn achterlijf. Dat geurtje kan tot op een afstand van acht me-
ter door een vrouwtje opgepikt worden. Als het vrouwtje in de buurt is, be-
gint het mannetje te klapperen met zijn vleugels en gaat zijn achterlijf op en 
neer. Het vrouwtje pikt deze beweging op via tasthaartjes op haar poten en 
als ze bereid is om te paren, maakt ze dezelfde bewegingen. Het mannetje 
nadert het vrouwtje en er zijn dan drie verschillende scenario’s mogelijk: 
Als het vrouwtje bereid is om direct te paren, biedt hij haar een prooi aan. 
Is zij nog niet bereid om meteen te paren dan scheidt hij via zijn speeksel-
klieren ongeveer zeven bruine, slijmachtig balletjes af. Dit goedje wordt 
door het vrouwtje als zeer smakelijk ervaren en terwijl zij eet, start het 
mannetje de paring. Als ze dan nog niet overtuigd is zal het mannetje, zo 
nodig met enige overtuigingskracht, de paring doorzetten doordat hij haar 
vastheeft met de tangen van zijn achterlijf waardoor ze geen kant op kan. 
De paring duurt ongeveer 15 tot 20 minuten, waarbij het mannetje en het 
vrouwtje een soort V-vormige houding t.o.v. elkaar hebben. Een koppeltje 
kan meermaals achtereen paren. 



 
 

20 

 
De vrouwtjes leggen hun eitjes enkele dagen na de paring via hun legboor 
in kleine groepjes in vochtige, losse aarde. Een typisch kenmerk is dat de 
eitjes vervolgens water opnemen uit de omgeving en in omvang toenemen. 
In de meer gematigde klimaten komen de eitjes al binnen vijf tot tien dagen 
uit. De larven leven in gangen vlak onder het oppervlak van zachte, losse 
grond onder dichte vegetatie en zoeken daar hun eten. De larven vervellen 
tussen de vier en zes keer (afhankelijk van de soort) en zijn na ongeveer 
een maand volgroeid. Ze graven vervolgens een holletje in de grond en 
vervellen daar tot prepop. Ze spinnen geen cocon zoals de rups van de 
vlinders doet. De ledematen hangen vrij langs het lichaam maar hebben 
geen functie meer. Het enige wat de pop nog enigszins kan bewegen zijn 
de monddelen. Als de omgeving te droog of te koud is, zal de prepop in 
diapauze gaan en pas tot ontwikkeling komen als de leefomstandigheden 
voor het volwassen insect meer geschikt zijn. Deze diapauze kan één tot 
enkele maanden duren, afhankelijk van de soort. 
Schorpioenvliegen komen aan het begin van de lente uit de pop en gaan 
direct op zoek naar voedsel. Een klein deel verpopt direct weer en wacht 
gunstigere omstandigheden af. Schorpioenvliegen kunnen tot in september 
worden waargenomen. 

Bescherming 

Geen van de soorten vallend onder de Schorpioenvliegen wordt als een 
plaag gezien. Ze zijn nooit in zulke grote getale aanwezig dat ze een grote 
impact hebben op hun omgeving. Schorpioenvliegen worden daarom graag 
ingezet in de (biologische) tuinbouw om op natuurlijke wijze de bladluizen 
te bestrijden. Ze zijn in Nederland niet bedreigd en de algemene soorten 
kunnen regelmatig al rustend op bladeren worden aangetroffen. Ze laten 
zich over het algemeen goed benaderen. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 

BOEKBESPREKING: ‘VELDGIDS AMFIBIEËN EN REPTIELEN’ 

Ton Stumpel en Henk Strijbosch, ‘Veldgids Amfibieën en reptielen’, KNNV uitgeve-
rij,  3

e
 druk, 2012, ISBN: 90 5011 168 8  

 
Amfibieën en reptielen zijn ‘herpetons’ (kruipende dieren). Dit boek gaat 
dus over de herpetofauna. Overigens hebben reptielen volgens de evoluti-
onaire inzichten een grotere verwantschap met vogels dan met amfibieën. 
Als kruipende dieren blijven ze in het veld samen met amfibieën toch wel 
als groep herkenbaar. 
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In de hele wereld zijn, binnen 
de herpetofauna, 14.911 soor-
ten beschreven. Deze veldgids 
gaat over West en Centraal 
Europa waar ‘maar’ 125 soor-
ten voorkomen: 56 amfibieën 
en 69 reptielen. Met deze gids 
kun je de beschreven 125 soor-
ten goed op naam brengen, 
zelfs zeventalig (inclusief de 
wetenschappelijke naam). 
Handig als je op vakantie bent 
en navraag wilt doen bij de 
plaatselijke bevolking. 
 
Uitgaande van een systema-
tisch overzicht worden de soor-
ten beschreven volgens een 
vast stramien: herkenning, le-
venswijze, verspreiding, habi-
tat, trefkans en mogelijke ‘ver-
warring’ met andere soorten. Bij 
elke soort zijn twee prachtige 
foto’s opgenomen en een ver-
spreidingskaartje. Heel volledig 
zijn de geïllustreerde determi-
natietabellen. Na de hoofdtabel 
volgen er vijf: Salamanders, 
Kikkers en padden, Schildpadden, Hagedissen, Slangen. Daarna zijn er 
zelfs nog drie tabellen: larven van salamanders, larven van kikkers en pad-
den en eieren (alleen van amfibieën). Een boek dus voor de natuurliefheb-
ber met een meer dan gemiddelde belangstelling. 
 
In Nederland komt maar ongeveer één vijfde van de 125 Europese soorten 
voor: 17 amfibieën en 9 reptielen. Om deze te kunnen determineren, heb je 
niet echt deze veldgids nodig, zeker als je je nog eens verder beperkt tot 
bijvoorbeeld amfibieën, die je op naam kunt brengen met de mooie ‘Zoek-
kaart amfibieën’ van padden.nu. In vier stappen ben je dan al bij de Groene 
kikker, in plaats van de negen à tien stappen die je nodig hebt in deze 
veldgids. Op padden.nu hoef je niet eerst naar bijzondere kenmerken te 
kijken, zoals eventuele hechtschijfjes aan vingers en tenen. Dat komt om-
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dat de boomkikker niet in die 
sleutel voorkomt. De Boomkik-
ker wordt overigens wel ge-
noemd op de zoekkaart, als 
zeldzame amfibie. Alleen de 
veel voorkomende amfibieën (8 
van de 17) zijn in deze determi-
natiesleutel opgenomen: 3 soor-
ten  salamanders en 5 soorten 
kikkers en padden. 
 

En dan is er ook nog de mooie RAVON-site. Alle 26 soorten amfibieën en 
reptielen in Nederland zijn daarin opgenomen. Via de groepsnamen kom je 
bij de soortbeschrijvingen met mooie foto’s en herkenningskaarten die je 
gewoon kunt downloaden. Heel duidelijk is bijvoorbeeld de herkennings-
kaart van de Groene kikker met het onderscheid tussen Meerkikker, Poel-
kikker en Bastaardkikker. Ook larven en eieren worden mooi gepresen-
teerd op deze site. Zelfs de geluiden van de diverse kikkers en padden zijn 
er te vinden, een zeer belangrijk veldkenmerk dat je natuurlijk niet in de 
veldgids aantreft. Daar moeten we het hebben van uitgeschreven klankna-
bootsingen. Naast de site geeft RAVON diverse boeken uit over dit onder-
werp. 
 
Deze veldgids van Nederlandse bodem, heeft dus geduchte concurrenten 
binnen eigen land. Wat zou voor ons de reden zijn om deze gids toch eens 
in te kijken of te kopen? Natuurlijk is de gids praktisch, als je met vakantie 
gaat binnen Europa. Maar er is meer. De beschrijvingen van de soorten 
zijn uitgebreider en meer onderscheidend door het vaste stramien dat hier-
boven al aan de orde kwam. Verder leidt het bredere kader van de totale 
Europese herpetofauna, tot meer begrip bij de herkenning van de Neder-
landse soorten. Maar dat is een kwestie van smaak. Dat heb ik ook met 
planten en vogels. 
 
Theo van Mens 
 

BIODIVERSITEITJE 

 
Convergente evolutie: over Mollen, ogen en Borstelwormen 
Mollen zijn toegewijde graafmachines met voorpoten die in schoppen zijn 
veranderd en ogen die tot bijna niets gereduceerd zijn, omdat ze toch geen 
nut hebben. Onder de grond blijkt het leven goed te zijn, want deze ‘niche’ 
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is drie keer, onafhankelijk van elkaar, ingevuld. Zo hebben we onze Eura-
ziatische mol, de Goudmol uit Afrika en de Buidelmol uit Australië. Dit fe-
nomeen heet convergente evolutie en gaat in dit voorbeeld terug tot de tijd 
dat Australië zich afzonderde van de rest van de continenten.   
 
Als we gewoon om ons 
heen kijken, zien we veel 
convergente evolutie. Zo 
zegt men dat het oog wel 
zo’n 40-60 keer onafhan-
kelijk van elkaar is uitge-
vonden. Het dierenleven is 
kennelijk zeer begerig 
geweest om ogen te ont-
wikkelen. Er zijn wel negen 
onafhankelijke principes 
waarmee het optische 
mechanisme van het oog 
zich heeft ontwikkeld. Zo 
kennen we de bouw van 
ons eigen oog, de samengestelde ogen van insecten, het camera-oog van 
de Pijlinktvis, de parabolische reflectorogen van de Schaalhoorn, de gaat-
jesogen van de Nautilus, enz. 
 
Maar hoe zit het met de evolutie van het lichtgevoelige deel van de ogen, 
bij ons het netvlies. Is dat bij dieren ook onafhankelijk van elkaar ontstaan? 
Deze evolutie begint bij de Borstelworm, die behoort tot de Ringwormen. 
De Borstelworm staat tegenwoordig  model voor alle tweezijdig-symmetri-
sche dieren (Bilateralia). Met een hoofd- en een onderkant, een voor- en 
een achterkant en een linker- en rechterzijde. Bijna alle dieren behoren tot 
de Bilateralia. 
 
Waarom hebben insecten totaal andere lichtgevoelige cellen in hun netvlies 
hebben dan wij. Dit was vanuit de evolutie lastig te verklaren, totdat bleek 
dat in  Borstelwormen beide type cellen voorkomen! De gedachte is nu dat 
een gemeenschappelijke voorouder van alle Bilateralia, ook beide type 
cellen had. In de verdere evolutie zien we vervolgens bij Insecten het ene 
type lichtgevoelige cel door-evolueren en bij de Gewervelden het andere 
type (staafjes en kegeltjes). Daarbij verdween steeds het andere tweede 
celtype. Er is geen sprake van convergente evolutie, want de oorsprong 
van alle lichtgevoelige cellen ligt bij (voorouders van) de Borstelworm en de 
evolutie is dus niet onafhankelijk van elkaar verlopen. 
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De convergente evolutie vindt dus niet plaats in het lichtgevoelige, maar 
alleen in het optische deel van het oog waarmee het licht naar het netvlies 
wordt geleid en scherp wordt afgebeeld. 
 
Theo van Mens (naar aanleiding van Detlev Arendt (NRC 12/13 januari 
2013) en Dawkins: Het verhaal van onze voorouders (2004)) 
 

LENTEPROGRAMMA 2013 

 
Zondag 10 maart: Floragroep 
We verbreden onze blik op planten door ons te richten op mossen in het 
Spanderswoud, onder leiding van Heinjo During. Heinjo is medeauteur van 
de Beknopte Mosflora van Nederland, dus een kenner bij uitstek, van wie 
we veel kunnen leren. 
 
Locatie: Parkeerplaats Restaurant Robert, Bussumergrindweg, Hilversum 
Aanvang: 10:30u!!!! 
 
Donderdagavond 14 maart: Algemene ledenvergadering KNNV-Gooi 
Elk jaar weer een belangrijk moment voor onze vereniging. We roepen alle 
leden op om te komen en zo samen het beleid vast te stellen van onze 
afdeling. Breng in hoe u onze vereniging ziet en welke activiteiten u belang-
rijk vindt. Wilt u ook een grotere diversiteit aan activiteiten, zoals op het 
gebied van mossen of insecten? Hebt u ideeën over cursussen of over 
samenwerking met andere groene groepen in het Gooi? 
 
Locatie: INFO-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a, Hilver-
sum. Aanvang 20:00u. 
 
Zondag 17 maart: ’s Gravelandse buitenplaatsen met Jetse Jaarsma 
Het is alweer een maand na de excursie in het Arboretum Doorn. De knop-
pen lopen verder uit, de bomen en struiken komen weer tot leven, (stin-
ze)planten beginnen zich te roeren. Het worden weer leuke determinatie-
puzzels in een gezellige sfeer. Neem je eigen lunch wel mee!!! 
 
Locatie: Parkeerplaats Natuurmonumenten, ‘s-Graveland. Aanvang: 
10:30u. 
 
Maandag 18 maart: contactavond over ringslangen en andere reptielen 
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We zijn vast wel eens een ringslang tegen gekomen, maar wat weten we 
van dit reptiel? De ringslang is de grootste slang van ons land (1.04m) en 
watergebonden. Hij komt vooral voor boven de grote rivieren. In het Gooi 
komen we hem regelmatig tegen op de landgoederen, rond de plassen en 
langs de kust. Het publiek reageert vaak enthousiast maar ook angstig bij 
het zien van een ringslang. Onze spreker is Ingo Jansen, projectleider en 
coördinator van het Meetnet Reptielen bij RAVON. De stichting RAVON 
coördineert de inventarisatie en monitoring van de koudbloedige en gewer-
velde dieren. Ingo stuurt de vele honderden vrijwilligers aan die in Neder-
land onderzoek doen naar het voorkomen van reptielen. 
 
Locatie: INFO-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a, Hilver-
sum. Aanvang: 19:45u. 
 
Zondag 24 maart: Floragroep 
Het seizoen van stinzeplanten is al weer begonnen en we gaan kijken bij 
Schaep en Burg. Maar we kijken natuurlijk ook naar bomen en andere na-
tuur. 
 
Locatie: Parkeerplaats Natuurmonumenten, ’s-Graveland. Aanvang: 
10:00u. 
 
Zondag 7 april: start van de plantenwerkgroep met Noor van Heusden  
Noor begint haar excur-
sies dit jaar in Gooilust, in 
het bos van Blauw met 
zijn bijzondere bomencol-
lectie en lenteflora. De 
overige excursies dit 
kwartaal zullen later via 
de website en email ge-
publiceerd worden. 
 
Locatie: Parkeerplaats 
Gooilust, Zuidereind, ’s-
Graveland. Aanvang 
10:30u. 
 
Zondag 7 april: Floragroep 
Een 2

de
 keer stinzeplanten, maar nu in Hilverbeek! 

 
Locatie: Parkeerplaats Hilverbeek, Leeuwenlaan. Aanvang 10:00u. 
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Maandag 15 april: contactavond-wandeling!  
Tijdens een contactavond vorig jaar sprak Frans Lubbers over “bomentaal”. 
Wat kan een afwijkende vorm je over de boom vertellen. Als je daar enig 
inzicht in hebt wordt je ontmoeting met bomen sprekender. De lezing van 
Frans trok veel belangstelling en de roep om samen met hem de praktijk 
van het bos op te zoeken kwam op. 15 april is het dan zo ver. Dit wordt een 
boeiende wandeling voor ieder die hart heeft voor bomen. Van harte aan-
bevolen! 
 
LET OP AFWIJKENDE BEGINTIJD EN VERTREKPUNT!!!! 
Locatie: Parkeerplaats Natuurmonumenten, ’s-Graveland. Aanvang:  
19.00 u. 
 
Zondag 14 april: Excursie naar de Eempolder met Cees Steenman 
Nu is het lente in de Eempolder, de tijd om weidevogels en planten te be-
kijken. Cees is een kenner van dit gebied. We starten net als 23 februari bij 
de theetuin van Eemnes en gaan carpoolend de polder in. 
 
Locatie: Parkeerplaats Theetuin, Eemnes. Aanvang: 10.00u. 
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Zondag 21 april: Floragroep 
Dotterbloemgrasland op de Naardereng. 
 
Locatie: Huizen, ingang Kartbaan Coronell. Aanvang 10:00u. 
 
Zondag 5 mei: Floragroep 
Vervolg mossen! We gaan nu zelf aan de slag met de kennis die we op  
10 maart hebben opgedaan, in het Crone- en Smithuijzerbos.  

 
Locatie: Ingang Cronebos, dwz komende vanuit Hilversum Soestdijker-
straatweg rechtsaf Huijdercopersweg en dan linksaf A27 onderdoor tot aan 
het Tolhuis en het hek van het Cronebos. Hier is parkeermogelijkheid. 
Aanvang 10:00u. 
 
Zondag 19 mei: Floragroep 
Zoals elk jaar gaan we weer naar de mooie Laegieskamp/Koeienmeent. 
Spannend hoe de recente uitbreiding van het moerasgebied nu gestalte 
krijgt. 
 
Locatie: Bussumse FootbalClub. Aanvang 10.00u. 
 
 
VOORAANKONDIGING UITGAANSDAG IVN ZATERDAG 8 JUNI 2013 
De jaarlijkse uitgaansdag brengt ons dit jaar naar De Wieden! De werk-
groep Contacten IVN/KNNV heeft een mooi dagprogramma samengesteld. 
We worden verwacht in Theeschenkerij De Wieden bij het bezoekerscen-
trum van Natuurmonumenten voor koffie of thee met appeltaart. Daarna 
gaan we de boten in voor een vaarexcursie door de mooiste delen van het 
bijzondere natuurgebied. Na terugkeer kun je wat gebruiken in de Thee-
schenkerij of je neemt de tijd om op eigen gelegenheid het vlonderpad of 
het laarzenpad op te lopen. Daarna gaan we naar het Kierschewijdepad 
dat ons door de medewerkers van Natuurmonumenten is aanbevolen. De 
dag besluiten we in een pannenkoekenrestaurant bij Giethoorn. 
Een uitgebreide aankondiging van de dag met aanmeldingsformulier volgt 
binnenkort. Je kunt de datum van de uitgaansdag alvast in je agenda zet-
ten. Doen! 
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