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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 
De ledenvergadering op 14 maart j.l. was gelukkig beter bezocht dan vorig 
jaar. Er waren buiten het bestuur twee maal zoveel leden.  We verwachten 
dat deze positieve trend zich voortzet en willen dan ook een aanvullend 
programma organiseren, bijvoorbeeld een korte lezing. Als u voor dit pro-
gramma suggesties heeft kunt u een reactie sturen aan 
secretaris@gooi.knnv.nl. 
 
Naar aanleiding van het jaarthema ‘Haal de natuur in je tuin’ zijn we bezig 
een excursie te organiseren naar tuinreservaten in Hilversum. Tijdens het 
schrijven van dit stukje is de organisatie van deze excursie nog niet rond. 
Mocht de excursie niet in deze Convo vermeld worden, kijk dan op de web-
site. Het is de bedoeling dat de excursie in augustus plaatsvindt.  
 
De KNNV heeft een erg mooie promotiekaart gemaakt, met een fotoprijs-
vraag. Deze promotiekaarten kunnen worden aangevraagd bij Ellie Bonin 
of bij Theo van Mens. 

 
Om nog een extra impuls te geven aan de natuur in je 
tuin geeft de KNNV het boekje “Tuinieren voor (wilde) 
dieren” van Barbara Rijpkema uit. Het is een hand-
zaam boekje met veel tips en leuke plaatjes, dat ook 
geschikt is voor de jeugd. Het is gelukkig eindelijk 
lente, zodat we meteen met het boek aan de slag 
kunnen. U kunt het bestellen bij Ellie Bonin.  
 

Van veel leden hebben wij inmiddels het e-mail adres ontvangen. In deze 
Convo legt onze penningmeester uit waarom we zoveel mogelijk overscha-
kelen op digitale Convo’s. Inmiddels heeft iedereen van wie het e-mail 
adres bekend is, de nieuwsbrief van de landelijke KNNV ontvangen. Reac-
ties zijn altijd welkom via secretaris@gooi.knnv.nl. 
 
Ellie Bonin 
 
 
 
 

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

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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INFORMATIE OVER DE CONVO EN CONTRIBUTIEBETALING 

 
Gezien ons slinkende ledenbestand worden de kosten voor het maken en 
verspreiden van de Convo relatief steeds hoger. Om kosten te besparen is 
op de afgelopen algemene ledenvergadering besloten dat de Convo in het 
vervolg zoveel mogelijk digitaal verstuurd wordt. Alleen leden die geen e-
mail hebben, of die expliciet aangeven de Convo op papier te willen ont-
vangen, krijgen nog een Convo per post toegestuurd. Voordeel van de 
digitale verspreiding is dat de Convo volledig in kleur beschikbaar is, dit in 
tegenstelling tot het gedrukte exemplaar. 

  
Zoals bekend heeft een aantal groene verenigingen in het Gooi een over-
eenkomst gesloten met het GNR om de Infoschuur te gaan gebruiken voor 
lezingen, bijeenkomsten, cursussen etc. De kosten voor het gebruik wor-
den doorberekend aan de deelnemende verenigingen. Voor onze afdeling 
zou dit een contributieverhoging van € 5,00 betekenen. Aangezien het jaar 
2013 een proefjaar is heeft het bestuur in samenspraak met de ALV beslo-
ten de verhoging te beperken tot € 2,50 (en het verschil uit het eigen ver-
mogen te financieren). Daarbovenop komt dan nog de indexering van onze 
afdracht aan het Landelijk Bureau. 
  
De nieuwe contributiebedragen voor 2013 worden: 

 
Gewone Leden:  € 35,75 
Huisgenootleden:  € 17,75 
Convoleden / Donateurs: € 13,00 
  
De contributie 2013 kan worden overgemaakt op rekening 94250 (ING) 
t.n.v. Kon Ned Natuurhist Verg Afd Gooi te Ankeveen.  
Sommige leden hebben al een bedrag overgemaakt maar zijn daarbij uit-
gegaan van de bedragen van 2012. Zij worden verzocht het verschil nog 
over te maken. 
  
Alvast bedankt voor de medewerking 

  
Willem-Jan Hoeffnagel 
Penningmeester en Ledenadministrateur KNNV afdeling Gooi 

€ 
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BOMEN: DE GROVE DEN 

 
Op een website las ik laatst: “De Grove den is de Eik onder de naaldbo-
men”. Ik vind dat een prima omschrijving want de Grove den (Pinus syl-
vestris) is net als de eik, één van de meest algemene boomsoorten in ons 
land en zelfs mensen die van flora helemaal geen kaas gegeten hebben, 
herkennen vaak nog een eik of een den. Veel mensen weten zelfs nog te 
vertellen dat bij dennen de naalden in paren staan (den duo) en bij sparren 
alleen (spar solo).  

 
Het natuurlijke 
verspreidingsge-
bied van de Grove 
den loopt van Por-
tugal tot diep in 
Siberië. 
De Grove den is 
één van de drie 
waarschijnlijk oor-
spronkelijk in-
heemse coniferen, 
die Nederland rijk 
is. Toch kun je net 
als bij veel andere 
boomsoorten 
vraagtekens zetten 
bij inheems. Rond 
de 15

e
 eeuw, was 

de Grove den in 
Nederland (bijna?) 
uitgestorven door 
een samenspel van 
oorzaken: verande-
ring van het land-
gebruik, verande-
ring van het klimaat 
en concurrentie 

door loofbomen. In het begin van de zestiende eeuw kwam de Grove den 
in cultuur als bosbouwproduct. Dennen groeien in bosverband snel hoog 
op. De boom laat oude takken vrij snel vallen, waardoor er kale rechte 
stammen ontstaan. Deze stammen zijn ideaal voor de productie van 
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scheepsmasten. Zo werd in 1515 in Nederland het eerste ‘mastbos’ ge-
plant bij Breda. Het voor dergelijke aanplant benodigde zaad werd aanvan-
kelijk uit Duitsland en later ook uit België geïmporteerd. Genetisch gezien 
hebben tegenwoordig bijna alle Nederlandse Grove dennen buitenlandse 
‘roots’. Bij Wolfheze stond tot mei 2006 nog een ongeveer vierhonderd jaar 
oude vermoedelijk autochtone Grove den. Deze is helaas onder zijn eigen 
gewicht bezweken.  
 
Vanaf de zestiende eeuw werd in Europa ook de Weymouthden (Pinus 
strobus), uit het oosten van de Verenigde Staten, in cultuur gebracht. Deze 
was aanvankelijk ook in Nederland succesvol, maar de soort bleek gevoe-
lig voor insectenplagen en voor een schimmelinfectie (Cronartium ribicola), 
die de cultuur in Nederland uiteindelijk de das om deed. Toch kom je in 
Nederlandse bossen deze soort nog wel eens tegen. 
 
In de 18

e
 en 19

e
 eeuw werden ook andere dennensoorten in Nederland 

geïntroduceerd, deels met het oog op houtproductie en deels als kustbe-
scherming. De Zwarte Den (Pinus nigra) en de Zeeden (P. pinaster) kun-
nen in tegenstelling tot de Grove den goed tegen zout en zeewind. Ze zijn 
massaal gebruikt voor het vastleggen van onze duinen en andere zandver-
stuivingen. Bij de Witte bergen in Laren, kun dit nog zien. Hier vind je,  
naast de Grove den, ook de Zwarte en de Zeeden. Langs de kust hebben 
de dennenbossen een unieke eigen flora en fauna met zich meegebracht. 
Planten als Zevenster, Dennenorchis, Klein wintergroen en Linnaeusklokje 
zijn in het voetspoor van de dennen in Nederland terecht gekomen. Ook 
vogels als Kruisbek, Goudhaantje en de Kuifmees, zijn hier bij de gratie 
van de dennenbos-
sen en de groot-
schalige aanplant 
van enkele andere 
naaldhoutsoorten. 
Dennen hebben een 
uitgebreide groep 
mycorrhizabegelei-
ders, waaronder 
bijvoorbeeld de 
Bruine ringboleet, 
Dennenslijmkop en 
diverse Russula’s 
en Melkzwammen. 
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De genoemde dennensoorten zijn goed uit elkaar te houden. Het gemakke-
lijkst te onderscheiden is de Weymouthden. Deze soort komt uit een ander 
subgenus (Haploxylon) dan de overige drie soorten (subgenus Diploxylon). 
De Weymouthden heeft bundels met vijf naalden in plaats van twee.  Daar-
naast heeft de soort langwerpige, sterk beharste kegels tot ongeveer 18 
cm.  
 
De Zwarte den lijkt het meest op de Grove. De naalden staan in paren en 
zijn ongeveer 7 tot 10 centimeter, iets langer dan die van de Grove den. Er 
zijn twee ondersoorten in Nederland aangeplant, de Oostenrijker (var. ni-
gra)  uit Centraal-Europa en de Corsicaan (var. maritima) uit Zuid-Europa. 
De naalden van de Oostenrijker liggen vrij strak tegen elkaar en zijn stijf, bij 
de Corsicaan wijken de naalden uiteen en zijn vaak zacht en iets gekron-
keld. De  kegels zijn geelgrijs en worden tussen de vijf en de tien centime-
ter. De schors van de Zwarte den is volledig donkergrijs. 
 

De Zeeden, afkomstig uit het 
Middellandse zeegebied, 
heeft lange paarsgewijs ge-
groepeerde naalden van wel 
15 tot 20 centimeter lang. De 
kegels zijn roodbruin tot grijs 
van kleur en 10 tot 20 cm 
groot. De kegels staan soms 
in grote groepen bij elkaar en 
blijven bovendien lang aan de 
boom zitten.  De kroon met 
veel grote kegels, maakt de 
Zeeden direct herkenbaar. De 
schors is donkergrijs, soms 
een beetje paars aangelopen.  
 
De Grove den is een tot 25 
meter hoge boom. De schors 
heeft als deze nog jong is een 
oranje roze kleur. Die kleur is 
een goed veldkenmerk om de 
soort te herkennen. De oude-
re schors wordt steeds grijzer 
en steeds iets dikker en valt in 
kleine plaatjes af. De naalden 
staan net als bij de vorige 
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twee soorten paarsgewijs. Ze worden tot ongeveer 7 cm lang. De kegels 
zijn ongeveer 4 tot 7 cm en grijsbruin van kleur. Bij de Grove den worden 
de vrouwelijke kegels vaak in paren gevormd. 
 
De Grove den is net als alle Pinussoorten eenhuizig. Dat wil zeggen dat je 
aparte mannelijke en vrouwelijke bloemen op één plant vindt. Bij het uitlo-
pen van een mannelijk tak (langlot) vind je van onder naar de top eerst de 
mannelijke bloeiwijzen als een spiraal rond de tak en daar boven de kortlo-
ten (de paarsgewijze naalden). Bij een vrouwelijke  tak zie je eerst de kort-
loten en helemaal aan de top één of twee vrouwelijke bloeiwijzen.  
Elke mannelijke bloeiwijze is een soort kegel die wordt gevormd door een 
spiraal van  meeldraden. Elke meeldraad heeft aan de onderzijde twee 
helmhokjes, die bij droog weer openbarsten. De wind neemt het stuifmeel 
mee en verspreidt het over grote afstand. De stuifmeelkorrels hebben elk 
twee luchtzakjes om zo lang mogelijk in de lucht te blijven. 
Bij windstil weer valt het stuifmeel op de onderliggende mannelijke bloe-
men. Deze zijn aan de bovenzijde als een soort lepel gevormd, waardoor 
het stuifmeel blijft liggen tot er alsnog wind opsteekt. 
 
De vrouwelijke kegeltjes zijn aanvankelijk rood en staan rechtop om zoveel 
mogelijk stuifmeel te vangen. De kegels zijn opgebouwd uit schubben die 
spiraalsgewijs rond een spil zijn ingeplant. Op elke schub liggen twee vlies-
jes (vruchtbladen) met elk aan de basis een volledig vrije zaadknop (naakt-
zadig). Het vruchtblad is hier dus niet met de zaadknop tot een vruchtbe-
ginsel vergroeid. Tijdens de bestuiving rollen de stuifmeelkorrels naar bin-
nen en komen 
zo bij de zaad-
knoppen te-
recht. Na enige 
tijd sluiten de 
schubben en de 
kegel vult zich 
met hars. De 
steeltjes waarop 
de kegels zijn 
ingeplant buigen 
zich naar bene-
den toe. De 
kegeltjes gaan 
hangen. Na 
deze actie ver-
andert er een 
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jaar lang weinig aan het kegeltje.  
 
Een jaar later vindt de bevruchting pas plaats en begint de kegel te groeien 
tot zijn uiteindelijke formaat. Weer een jaar later is de kegel rijp en bij droog 
weer gaan de kegelschubben open. 
De gevleugelde zaden worden door de wind meegenomen en zo, soms 
over grote afstand verspreid. 
 
Dennen zijn pioniers: ze stellen weinig eisen aan de grond en kiemen ge-
makkelijk. De Zwarte en de Grove den kiemen zelfs in stuifzand. In de 
nieuwe natuurgebieden die in het Gooi zijn aangelegd, vind je dan ook veel 
zaadopslag van dennen. Als je deze terreinen zich ongestoord laat ontwik-
kelen, ontstaat er spoedig bos waarin dennen en berken een hoofdrol spe-
len. Doordat deze bomen veel licht doorlaten, kiemen ook andere boom-
soorten zoals bijvoorbeeld eiken of essen. Als er geen beperkende factoren 
zijn, nemen deze soorten na verloop van tijd de hoofdrol in het bos over. 
Voor dennen en berken wordt het bos te donker en ze verdwijnen geleide-
lijk. 
 
Na de laatste ijstijd waren het ook dennen en berken die als eerste grote 
bomen vaste voet aan de grond kregen in onze contreien. Rond 11000 jaar 
geleden was berken-dennenbos in West- Europa het belangrijkste bostype.  
Ongeveer 9000 jaar geleden werd het warmer en verdween de den als 
hoofdrolspeler uit onze bossen. De boom bleef echter tot in de 15

e
 eeuw 

als inheemse boom aanwezig. In Zeeland is in de jaren zestig een subfos-
siel dennenbos van ongeveer 5500 jaar geleden opgegraven  
 
Sinds mensheugenis worden naaldbomen al door de mens gebruikt. In 
Drenthe werd ’s werelds oudste kano opgegraven. Dit “schip van Pesse” 
werd ongeveer 9500 jaar geleden uit de stam van een Grove den gehakt. 
Uit archeologische vondsten blijkt dat Grove den werd gebruikt als brand-
hout en als bouwmateriaal. Het gebruik voor scheepsmasten noemde ik al. 
In de negentiende eeuw werden dennen massaal gebruikt als steunhout in 
de mijnen. Tot op de dag van vandaag vormen dennen één van de hoofd-
grondstoffen voor de productie van papier. Uit dennen werd ook pek ge-
wonnen, die gebruikt werd voor het duurzaam maken van scheepstouwen. 
Dennen werden ook gebruikt in de volksgeneeskunde. Hars gewonnen uit 
de naalden of de bast werd gebruikt voor behandeling van luchtweginfec-
ties. De monoterpenen uit hars vormen nog altijd een belangrijk bestand-
deel in neussprays. Uit het hout en naalden van de den en andere naald-
houtsoorten werd terpentijn gedestilleerd. Indianen gebruikten de bast van 
dennen als wondpleister. Verschillende delen van dennen werden gebruikt 
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bij blaas- en nierproblemen. In Scandinavië werd de bast als veevoer ge-
bruikt. In Zuid-Europa dienen pijnboompitten van bijvoorbeeld de Parasol-
den (Pinus pinea) als voedsel. Pesto wordt bijvoorbeeld uit pijnboompitten 
gemaakt. Ook jonge dennennaalden zijn geschikt als hoogwaardig voedsel. 
Ze zijn bijzonder rijk aan vitamine C. 
 
Onze voorouders namen het niet zo nauw met naamgeving. In veel verha-
len over naaldbomen wordt niet duidelijk over welke soort of groep het 
gaat. Het kerstliedje ‘O denneboom’ gaat bijvoorbeeld over zilversparren. 
Grenen is het hout van de den, dennenhout is het hout van zilversparren 
en vuren is hout van sparren. Het woord den is afkomstig van het Ger-
maanse Tanne, wat heilig betekent. Voor de Germanen waren naaldbomen 
dus heilig en niet alleen bij hen maar bij vele andere volkeren waaronder 
de Kelten. 
 
Over bijna de gehele wereld, wordt in mythen een relatie gelegd tussen 
dennen en vruchtbaarheid. Goden (Osiris, Dionysos, Pan, Asclepias, Cybe-
le) worden dan ook vaak met dennen of dennenappels afgebeeld. Dennen 
vormen een vast onderdeel in liefdesdranken. Uit het oude Rome en uit 
India komen verhalen dat vrouwen hun vagina  uitwasten met een afkook-
sel van dennen, om zo een beter liefdesleven te hebben.  
Meibomen zijn in de omgeving van Limburg en in het westen van  Duits-
land, vaak dennen of andere naaldbomen. In diverse legendes veranderen 
mensen,  goden of nymfen na een ongelukkige liefdesrelatie in Dennen 
(Cybele en Attis, Pan en Pine).  Bij de Kelten was het jaar ingedeeld in 13 
manen. De laatste dag van het jaar, 23 december, was gewijd aan de 
Taxus die de dood van de zon symboliseerde. 24 December, de eerste dag 
van het jaar, was gewijd aan de den als symbool van hergeboorte van het 
nieuwe jaar.  
 
Jetse Jaarsma 
 

INSECTEN IN ONS WERKGEBIED: DE GROENE GLAZENMAKER 

  
Herkenning 
De Groene glazenmaker (Aeshna viridis) is een vrij grote libel, met een 
lengte van ongeveer 65 tot 75 mm. Het mannetje een heeft vrijwel geheel 
groen borststuk en opvallend lichtblauwe ogen. De eerste 2 segmenten van 
het achterlijf zijn groen. De rest van het achterlijf is blauw met een donkere 
tekening.  Bij het vrouwtje hebben de lichtgekleurde delen van het achterlijf 
een lichtgroene kleur.  
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Waarnemen 
Het verspreidingsgebied  van loopt West-Siberië  tot in Europa, waarbij 
Nederland de noordwestgrens vormt.  
De Groene glazenmaker is een late soort die kan worden waargenomen 
van eind juli tot  midden september met een piek rond midden augustus. 
Foeragerende exemplaren kunnen in zeldzame gevallen tot op enkele ki-
lometers buiten het voortplantingsbiotoop worden waargenomen. 
  

De Groene gla-
zenmaker is een 
soort van laagveen 
en voor zijn voort-
planting strikt ge-
bonden aan Krab-
bescheer (Stratio-
tes aloides).  
Krabbescheervel-
den komen vooral 
voor in meren en 
plassen van laag-
veenmoerassen, in 
sloten in het veen-

weidegebied en in dode rivierarmen. Verlandingszones waar Krabbescheer 
domineert, vormen een geschikte voortplantingsbiotoop.  
 
Biologie 
De eieren worden afgezet op de ondergedoken delen van Krabbescheer-
blad. In het najaar zakken de rozetten van deze plant  naar de bodem waar 
de eieren overwinteren. In het voorjaar komen de eieren uit waarna het 
larvestadium begint. De totale levenscyclus is 2 tot 3 jaar. De larven leven 
in de dichte Krabbescheervegetatie waarbij de stekelige bladen bescher-
ming bieden tegen predatie. Uitsluipen gebeurt op de Krabbescheerbladen. 
 
De mannetjes patrouilleren boven de Krabbescheervelden en hebben daar 
een territorium dat meestal niet meer dan 50 meter lang is. De paring vindt 
plaats in het bos en vrouwtjes zetten de eitjes solitair af. Dit gebeurt onop-
vallend, maar gaat gepaard met een kenmerkend geritsel, doordat de vleu-
gels langs de stekels van de Krabbescheerbladen strijken. De Groene gla-
zenmaker is  zo de enige libellensoort die op geluid is waar te nemen. 
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Bescherming 
De Groene gla-
zenmaker gaat in 
Nederland ach-
teruit doordat ook 
de Krabbescheer 
sterk achteruit-
gaat. Dit komt met 
name door volle-
dige slootscho-
ningen. Boven-
dien is Krabbe-
scheer erg gevoe-
lig voor verande-
ringen in de waterkwaliteit. Volgens Nederlandse Rode Lijst 2011 heeft 
deze soort de status “Kwetsbaar”. Het is een van de weinige soorten insec-
ten waarvoor een soortbeschermingsplan geschreven is. 

 
In Noord-Holland komt 
Krabbescheer verspreid 
door de hele provincie voor. 
Het voorkomen van de 
Groene glazenmaker is 
echter beperkt tot het laag-
veen in het uiterste zuiden 
van de provincie op de 
grens met de provincie 
Utrecht (bijvoorbeeld de 
Kromme Rade te Loos-
drecht). 
 
De laagveengebieden waar 
belangrijkste populaties 
voorkomen  worden al als 
natuurgebied beheerd. De 
soort is weliswaar kwets-
baar en komt beperkt voor 
in Nederland, maar is als 
soort niet direct bedreigd. 
Het voorkomen kan worden 
bevorderd door een driejari-
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ge schoningscyclus aan te houden in verlandingszones. Hierdoor wordt te 
ver gaande verlanding vermeden waardoor de voortplantingsbiotoop van 
de Groene glazenmaker in stand blijft. Ook verdere verbetering van de 
waterkwaliteit helpt het voortbestaan van deze soort. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 

BOEKBESPREKING  
‘DUIZEND EN MEER VERHALEN OP STERK WATER’ 

Ella Reitsma  bestellen@uitgeverij-noord-holland.nl, 2012, ISBN: 978 90 78381 55 6.  

 
Ik schrok eerst van deze cover. Een herbarium vind ik toch een stuk sma-
kelijker. Maar ook dieren worden natuurlijk al eeuwen verzameld. ‘Je be-
studeert het leven na het eerst te hebben gedood’ stelde Dr. Wim Berg-
mans, één van de biologen en conservators van het Zoölogisch Museum 
Amsterdam (ZMA), die in dit boek worden geportretteerd. 
 

Deze duizend en meer verhalen, gaan 
over de ontdekkers en verzamelaars 
van diersoorten, die werkzaam waren in 
het ZMA. Het ZMA was tot 2012 in Artis 
gehuisvest en verhuisde daarna naar 
Naturalis in Leiden.  
 
Het boek leest voor mij als een span-
nende biologische avonturenroman. 
Centraal staat de arts/bioloog  Max 
Weber (1852-1937), de ‘founding father’ 
van het ZMA en het zoölogisch onder-
wijs in Amsterdam (vanaf 1879). De 
briefwisseling tussen Weber en zijn 
hartsvriend Coenraad Kerbert (Artis-
directeur) vormt de leidraad voor de 
eerste drie hoofdstukken.  
 

Tot 1914 speelde hun leven zich af in de ‘tweede gouden eeuw’, waarin de 
wereld razendsnel veranderde door: forse bevolkingsgroei, industrialisatie, 
verstedelijking, treinverkeer, telegrafie en telefoon, elektriciteit en auto’s. 
Ook toen al moest zoölogisch onderzoek maatschappelijke relevantie heb-
ben. We lezen hoeveel moeite de financiering van het onderzoek kostte. 
 

mailto:bestellen@uitgeverij-noord-holland.nl
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De volgende hoofdstukken zijn elk gewijd aan een bepaalde hoofdgroep 
van dieren:  hoofdstuk 4 gaat over ongewervelde dieren, hoofdstuk 5 over 
insecten en het laatste hoofdstuk over gewervelde dieren. Deze hoofdstuk-
ken zijn geïllustreerd met vaak prachtige foto’s. Onder het kopje ‘Uitgelicht’ 
worden de onderzoekers van de diergroepen geportretteerd. 
 
Weber trok er veel op uit om materiaal voor het ZMA in de wacht te slepen. 
Grote expedities werden georganiseerd, onder andere naar de Noordelijke 
IJszee (Willem Barents-expeditie), Indonesië (de Siboga-expeditie) en 
Zuid-Afrika. 
 
Vooral de Siboga-expeditie is beroemd geworden. De Siboga was een 
flottieljevaartuig van 50 meter lang en 9,5 meter breed dat aan Weber ter 
beschikking werd gesteld voor zijn onderzoek. Voor Nederland was dit de 
eerste oceanografische expeditie waarbij zoölogisch, botanisch, geologisch 
en hydrografisch onderzoek de prioriteit had. Anna Weber-van Bosse (al-
genbioloog), de vrouw van Weber, kreeg als taak de mariene flora te on-
derzoeken. Er gingen nog twee zoölogen mee, een tekenaar (de fotografie 
was nog niet zo ver), twee hydrografen en een scheepsarts. Naast de we-
tenschappers en de zeeofficieren, werd ook nog een bemanning van 50 
zeelieden op Java geronseld. 
 
‘Na  bijkans 12 maanden lang de wateren van het oostelijk deel van onzen 
Indische Archipel doorkliefd te hebben’, had men bijna 10.000 soorten ver-
zameld, waarvan ongeveer 2000 nieuwe! Niet alleen Weber publiceerde 
hierover (onder meer over 1000 vissoorten, waarvan 131 nieuwe), maar 
ook 61 specialisten uit de hele wereld (72 monografieën). 
 
Steeds komt de passie van de biologen voor het verzamelen naar voren en 
de duidelijke samenhang tussen de opgebouwde collectie, het onderzoek, 
onderwijs en publieksgerichte activiteiten. Tot op de dag van vandaag zijn 
de oude collecties nog relevant voor allerlei  onderzoek, bijvoorbeeld naar 
DNA. 
 

BIODIVERSITEITJE: GEVONDEN LEVENSSTRATEGIEËN BIJ MOSSEN 

 
Aanleiding voor dit biodiversiteitje is een mossenexcursie met Heinjo 
During op 17 maart in het Spanderswoud. Mos is vaak de kleine onopval-
lende oudtante van de vaatplanten die voor een KNNV-er zeker wat meer 
aandacht waard is. Goed kijken naar mossen is al een beleving, zo ingeni-
eus en zo mooi zitten ze in elkaar. 
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Zelf zoek ik altijd naar samenhang. Zo zijn er mossen die  bij vegetatieon-
derzoek medebepalend zijn voor de keuze van een plantengemeenschap. 
In de Beknopte Mosflora (Siebel & During 2006) probeert men ook tot het 
classificeren van de mossengemeenschappen te komen. 
 
Wat simpeler is een voorlopige determinatietabel van de levensstrategieën 
van mossen, die beschreven is in hoofdstuk 1.5. Er worden hier zes hoofd-
strategieën onderscheiden: zwervers, kolonisten, blijvers, pendelannuellen, 
kortlevende pendelaars en langlevende pendelaars. 
 
Op de lijst met de 23 mossen die we tijdens onze excursie vonden, heb ik 
eens dit gedachtenmodel toegepast. Van de 23 soorten zijn er 8 Blijvers, 
zeg maar de gevestigde orde, zoals Gewoon-  en Fraai haarmos en Fijn en 
Groot laddermos. Deze hebben als levensstrategie: investeren in kracht en 
minder in  voortplanting. Ze zijn tweehuizig, hebben zelden sporenkapsels, 
groeien rechtopstaand of opstijgend en de levenscyclus (van spore tot spo-
re) duurt vele jaren. 
 
In de lijst staan 7 pure Kolonisten die een plekje proberen te veroveren 
tussen het establishment, waaronder Grijs kronkelsteeltje (Tankmos), 
Breekblaadje en Gewoon pluisjesmos. De levenscyclus is maar enkele 
jaren en er wordt meer in de voortplanting geïnvesteerd. Ze kunnen zowel 
één- als tweehuizig zijn, hebben regelmatig sporekapsels en planten zich 
ook vaak vegetatief voort. 
Blijvers en Kolonisten hebben kleine sporen (<25micrometer) die door de 
wind verspreid worden. 
 

Zo blijven nog 8 soor-
ten over uit onze 
mossenlijst, met een 
andere of niet te be-
palen levensstrategie. 
Beperken we ons hier 
tot de Langlevende 
pendelaars, dan 
vinden wij in ons lijst-
je het Gewoon ster-
renmos en het Rond 
boogsterrenmos.  
Hun levenscyclus is 
lang (vele jaren), ze 
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investeren weinig in de voortplanting  en hebben ook nog eens moeilijk te 
verspreiden grote sporen (>25micrometer). Pendelaars pendelen zodoende 
van het ene gunstige plekje naar het andere, binnen hun kleine directe 
omgeving. 
 
Mossen hebben dus verschillende overlevingsstrategieën. Het lijkt me leuk 
om het verloop van deze ‘slag om het leven’, die mossen onderling en met 
andere planten voeren, te volgen door regelmatig naar excursieterreinen 
terug te keren. Voor mij geldt in ieder geval dat ze dan nog meer ‘leven’! 
 
Theo van Mens 
(naar aanleiding  van de Beknopte Mosflora en een geslaagde excursie) 
 

VERSLAG VAN DE EXCURSIES NAAR DE EEMPOLDER  

23 FEBRUARI EN 14 APRIL 

 
Zondag 23 februari, verwachtte ik dat de weidevogels, net als in andere 
jaren al gearriveerd zouden zijn en het een Grutto-geroep van jewelste zou 
zijn. Niet dit jaar. Tijdens de proefexcursie een week eerder zag het er nog 
veelbelovend uit. In het begin wel koud, maar later werd het zeer aange-
naam (bijna 15 graden). Een grotere tegenstelling met een week later kon 
je niet hebben. Op 16 februari konden de jassen bijna uit, op 23 februari 
konden de schaatsen weer ondergebonden worden. Gelukkig laten KNNV-
ers  en IVN-ers  zich hierdoor niet uit het veld slaan en zo gingen we met 
een aardig groepje op pad. Een ijskoude noordenwind trotserend liepen we 
via het betonpad naar het gemaal. 
 
Onderweg konden 
we wel de wilgenkat-
jes  bewonderen, 
maar van weidevo-
gels geen spoor. Er 
waren wel grauwe 
ganzen en het ver-
gezicht was mooi. 
Aangekomen bij de 
hoek van het Eem-
meer zagen we al, 
dat ook dit bevroren 
was en dat de 
schaarse eenden 
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aan de overkant bivakkeerden. Bij de vogelhut dwongen de ijsaanzet op 
het riet en de ijspegels onder de hut bewondering af met hun prachtige 
vormen. We liepen terug over de dijk, waar de grond zo hard bevroren was, 
dat onze schoenen schoon bleven. Het was een mooie, maar koude wan-
deling. 
 
Heel anders was het op 14 april. Cees Steenman leidde de excursie en 
startte direct op de dijk. De grutto’s, scholeksters en tureluurs waren nu 
duidelijk wel aanwezig en duizenden brandganzen scharrelden nog wat 
gras bijeen voordat ze hun tocht naar het hoge noorden aanvaardden. De 
wind was in het begin nog fris, maar naarmate de ochtend vorderde kwam 

er wat meer zon en 
werd het warmer. De 
telescopen werden 
regelmatig op het veld 
gericht om de grutto’s 
en scholeksters beter 
te bekijken. Kuifeenden 
lieten zich van hun 
beste kant zien en ook 
de futen deden hun 
best om zo mooi mo-
gelijk uit te komen. De 
bruine kiekendief liet 

zich regelmatig bewonderen. Toen er enige discussie ontstond over bruin 
of blauw, brachten de boekjes uitkomst. Bij de vogelhut hoorden we een 
bijzonder zangloopje. Eerst dachten we aan de rietgors, maar het was een 
heel ander toontje. We tuurden in het riet….het zal toch niet…Jawel, vlak 
naast de vogelhut zat in het riet een blauwborst prachtig te zingen. Af en 
toe vloog hij met 
gespreide vleu-
geltjes op en 
daalde weer in 
het riet neer: een 
prachtig beestje 
met een wit ster-
retje op zijn 
borst. Wij konden 
er geen genoeg 
van krijgen en hij 
ook niet, want hij 
was niet alleen 
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en het opvliegen liet zien, dat hij aan het baltsen was. Mij deed het enorm 
denken aan de balts van een Surinaams vogeltje, het dansmeestertje. Na-
tuurlijk hebben we nog smienten gezien, evenals wintertaling, slobeenden 
en ook bergeenden, maar die blauwborst, zo dichtbij was wel het hoogte-
punt van de excursie: daar droom je alleen maar van. 
 
Ellie Bonin 
 

IN MEMORIAM: ROMBOUT DE WIJS 

 
Goede veldkennis en grote gedrevenheid staan aan de basis van natuur-
bescherming in ons land. Grote namen van onderzoekers en pleitbezorgers 
zijn ons al voor gegaan. Rombout de Wijs is een begrip, als het gaat om 
het uitoefenen van veldonderzoek in de breedste zin. Sinds enige tijd was 
Rombout ziek en onlangs is hij gestorven. Op 21 maart jl. hebben we hem, 
onder grote belangstelling van familie, vrienden en collega’s en vooral na-
tuurliefhebbers zoals hij, naar zijn laatste rustplaats begeleid. 
 
Op deze koude dag met motsneeuw uit een grijze hemel, zongen pimpel-
mees en groenling boven zijn graf, als afscheidsgroet aan een groot vogel-
kenner. Hoewel vogels veel van zijn aandacht kregen, tijdens zijn vrije tijd 
in het veld, onderweg van en naar zijn werk en thuis bij het verwerken van 
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geluidsopnames, was Rombout ook bedreven in het waarnemen van 
vleermuizen, libellen, sprinkhanen en amfibieën. Vermaard is zijn onder-
zoek naar veldkrekels op de Hoorneboeg. Vooral dieren hadden zijn warme 
belangstelling; Rombout was breed georiënteerd. Met planten had hij niet 
zo veel op. 

Foto: Jan van der Geld. 
 
Rombout was niet zomaar een veldbioloog. Hij was onderzoeker in hart en 
nieren. Eén die geen genoegen nam met half werk. Geen overdreven per-
fectionist, die titel past hem niet. Rombout wilde dat wat hij deed eenvou-
digweg goed doen. Dat was zijn natuur. Elk onderzoek, elke geluidsopna-
me, elke waarneming moest op juiste wijze worden uitgevoerd, vastgelegd 
en beschreven. Het resultaat moest kloppen en ook naar anderen was hij 
daarom kritisch. Als je hem enthousiast verhaalde over een bijzondere 
waarneming, dan was hij even stil, in gedachten verzonken en vroeg dan 
rustig of je het echt goed gezien had. Hij wilde dan weten welke kenmerken 
je had waargenomen en schroomde niet je op een kritische, maar prettige 
wijze uit te leggen op welke kenmerken je nog meer moest letten. Zijn reac-
tie gaf een juiste determinatie nog meer waarde. 
 
Voor de natuur in het midden van ons land, met name voor het Naarder-
meer, de Vechtplassen en de heidevelden heeft Rombout bijzonder veel 
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betekend. Ik denk dat we nog niet voldoende beseffen hoe hij in dat opzicht 
gemist zal worden. Al zou hij zelf op deze vaststelling bescheiden reage-
ren. 
 
Veldonderzoek was zijn passie. Rombout was daarmee voor velen van ons 
een dankbaar voorbeeld. 
 
Fred van Klaveren 
Mei 2013 
 

 

ZOMERPROGRAMMA 2013 

 
Zondag 2 juni: Floragroep, landje bij Ankeveen / Kortenhoef, Dammerkade 
U kunt meedoen met de excursies van de floragroep als u zich opgeeft bij 
Christine Tamminga: ctamminga@waldeck.demon.nl. De excursies begin-
nen steeds om 10:00u en vinden om de week plaats (de 16

de
 dus als vol-

gende keer). Voorafgaand aan elke excursie wordt u uitgenodigd om u te 

mailto:ctamminga@waldeck.demon.nl
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melden als u meegaat. Als de excursie niet doorgaat, ontvangt u hierover 
ook bericht per mail. U kunt de excursies van de floragroep ook op de web-
site van de KNNV vinden. 
 
Locatie: plaats van vertrek wordt per mail doorgegeven. Aanvang: 10:00u. 
 
Zondag 23 juni: KNNV-Plantenwerkgroep, Westbroekse Zodden 
We gaan weer een bezoek brengen aan de Westbroekse Zodden en ma-
ken een wandeling over het Bert Bos-pad. Dit deden we eerder maar toen 
startten we vanaf de kant van Hollandsche Rading. We beginnen nu aan 

de kant van Tienhoven, 
zodat we ook een stuk door 
het moerasbos kunnen. Aan 
de kant van Tienhoven 
staan andere planten dan 
aan het andere uiteinde van 
het Bert Bos-pad. 

 
De plantenexcursies in juli 
en augustus worden via de 
website en per email door-
gegeven. 
 

Locatie: parkeerterrein station Hollandsche Rading, daarna kunnen we car-
poolen naar het startpunt in Tienhoven. Aanvang (bij station Hollandsche 
Rading) 10:00 u. 
 
Zaterdag 27 juli: Libellenexcursie met Willem-Jan Hoeffnagel 
In hoogzomer naar libellen kijken. Willem-Jan is een expert op libellenge-
bied, maar heeft ook verstand van sprinkhanen, ringslangen, vlinders, leu-
ke planten, etc. die we tegen kunnen komen. 
 
Locatie: ingang van Laegieskamp op het fietspad tussen de Hilversumse 
Meent en de voetbalvelden. Vertrektijd: 13:00 u. 

 
Zondag 4 augustus: Met Jetse Jaarsma naar Arboretum Doorn  
We gaan naar een zeer bekende bomenverzameling in een prachtig park. 
Jetse weet hier veel over te vertellen en laat ons ook kijken en gissen naar 
de naam van de boom. Spannend en leerzaam. Neem een lunchpakketje 
mee! 
 
Locatie: Parkeerplaats Station Bussum-Zuid (carpoolen).Vertrektijd 10:00u. 
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Paddenstoelenwerkgroep, vooraankondiging start excursieseizoen 
Wegens groot succes de afgelopen jaren starten we in september weer 
met onze paddenstoelenwerkgroep. Ook zin om je te verwonderen? 
Sluit je aan bij onze werkgroep en geef je op bij Ellie Bonin: 
secretaris@gooi.knnv.nl 

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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