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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 
Tijdens het schrijven van dit voorwoord is het hoog zomer: zonnig en 30 
graden. Prachtig weer om vlinders en libellen waar te nemen. Door het 
koude voorjaar zijn er nog niet veel vlinders gesignaleerd. Op dit moment 
zijn de koolwitjes in de meerderheid. We hopen dat het in de loop van de 
zomer beter gaat met de biodiversiteit op het gebied van de vlinders. In juli 
is er een eerste nieuwsbrief verstuurd met informatie over de tuinreserva-
tenexcursie die niet in de Convo stond en een paar leuke waarnemingen. 
Leuke en bijzondere waarnemingen kunnen altijd per e-mail gemeld wor-
den bij secretaris@gooi.knnv.nl. 
 
In deze Convo vragen we speciale aandacht voor de Eerste Gooise Land-
schapsdag, die zal worden gehouden op zondag 13 oktober 2013. Deze 
dag is een initiatief van de Gooise natuurorganisaties die het beheer voe-
ren over de Infoschuur van het GNR. Om de samenwerking te bevorderen 
tussen de organisaties, zullen korte presentaties gehouden worden. Doel 
van de dag is om plannen uit te wisselen over deze samenwerking, zodat 
er uiteindelijk een toekomstbeeld geschetst kan worden. 
 
Dit jaar doen we (na 5 jaar) ook weer eens mee met de Nacht van de 
nachtvlinders. We hopen op een grote opkomst, mooi weer en veel waar-
nemingen. 
 
Tijdens de laatste drie maanden van dit jaar zal ook de website van de 
KNNV Afdeling Gooi veranderen. Onze vereniging zal gebruik gaan maken 
van de CMS-website die de KNNV landelijk gratis aanbiedt. De huidige 
website zal in stand worden gehouden om de historie van de werkgroepen 
en programma's te behouden en zal worden gebruikt voor materiaal dat 
(nog) niet op de nieuwe KNNV-website gezet kan worden. Let dus op de 
links! 
 
Ellie Bonin 
 
 
 

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

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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BOMEN: DE LIJSTERBES 

 
De Lijsterbes (Sorbus aucuparia) is vaak een wat armetierige struik uit de 
rozenfamilie. Hij groeit in de donkere ondergroei en de randen van bossen 
in onze omgeving. Van nature is de Lijsterbes een soort die groeit op zure 
voedselarme veen- en zandgronden.  Het is dus een soort die hier in het 
Gooi volkomen thuis is en hier misschien al een paar duizend jaren voor-
komt. De Lijsterbes wordt zelden meer dan tien meter  hoog, maar als vrij-
staande boom kan hij onder gunstige omstandigheden twintig meter hoog 
worden en een stamomvang van een meter bereiken. Meestal blijft Lijster-
bes een onopvallende verschijning, maar wel één die een paar keer per 
jaar bijzonder mooi is. 
 
In de winter is de 
Lijsterbes een 
rechtopstaande 
struik met een op-
vallend gladde 
zilvergrijze schors 
en grote zwartgrijze 
knoppen van één 
tot anderhalve cen-
timeter. Het uitlo-
pen van deze 
knoppen in april is 
een prachtig ge-
zicht. De jonge 
blaadjes zijn als ze 
uitlopen dicht zil-
vergrijs behaard. De uitlopende knoppen zijn net zilveren tulpjes.  Aan het 
uiteinde van de twijgjes zie je dat de bloeiwijze al helemaal is aangelegd, 
dicht ingepakt in zilvergrijze beharing. 
 
Lijsterbes heeft prachtig oneven geveerd blad met vier tot acht jukken.  De 
bladranden zijn fijn gezaagd. De bovenzijde van het blad is groen, de on-
derzijde grijsgroen. In mei begint de bloei. De bloeiwijze is een prachtige 
roomwitte tuil (schermvormige pluim) met 50 tot 100 bloempjes. 
 
Elk bloempje lijkt op miniatuurappelbloesem, met 5 kelkblaadjes, 5 kroon-
blaadjes, veel meeldraden en 3 korte stijlen, die bovenop een vruchtbegin-
seltje staan. Het vruchtbeginsel ligt half verzonken in de kelk. De bestuivers 
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zijn bijen, vliegen en een groot aantal vlindersoorten. De bloemen zijn pro-
terogynisch, dat wil zeggen dat de stempels van een bloem eerder rijp zijn 
dan de meeldraden. 
 
De oranje vruchtjes worden in de volksmond bessen genoemd, maar als je 
zo’n ‘bes’ met een mesje door midden snijdt, dan zie je dat het net als de 
appel en de peer een klokhuisvrucht is. Het geslacht Sorbus is heel nauw 
verwant met het geslacht Pyrus (peer). Het is daar in de afgelopen twee-
honderd jaar zelfs meermaals mee samengevoegd geweest. Uitgegroeide 
Lijsterbessen hebben net als peren een elliptische kroon. De takken heb-
ben net als peren veel kortloten. 
   
Lijsterbes is de enige inheemse vertegenwoordiger van het geslacht Sor-
bus. In de ons omringende landen komen diverse nauw verwante soorten 
voor zoals: de Peervormige lijsterbes (Sorbus domestica), de Elsbes (Sor-
bus torminalis) en de Meelbes (Sorbus aria). 
 
De Peervormige lijsterbes lijkt sterk op de Lijsterbes, maar heeft een oran-
jebruine schors. De bloeiwijze is minder rijk dan de gewone Lijsterbes en 
de vruchten zijn kleine peertjes, die zoet worden als het gevroren heeft. 
De Elsbes heeft blad dat qua vorm en grootte doet denken aan dat van de 
Amerikaanse eik. Ook deze soort maakt kleine peerachtige vruchtjes. 
De Meelbes, heeft ongedeeld ovaal blad, met een dubbelgezaagde rand. 
De onderzijde van het blad is witviltig behaard. De bloeiwijze lijkt sterk op 
die van de Lijsterbes, de bloemen en vruchten zijn alleen iets groter. Het is 
een kalkminnende soort. Meelbes wordt in Nederland vaak als straatboom 
toegepast. De soort kruist spontaan met Lijsterbes en dit levert allerlei vari-
eteiten op zoals de Zweedse (Sorbus x intermedia) en Finse meelbes 
(Sorbus x hybrida). In  Nederland wordt ook de Zweedse meelbes, vaak als 
straatboom aangeplant. Deze kruising lijkt sterk op de Meelbes, maar heeft 
bladen met een gelobde rand en de onderzijde van het blad is minder be-
haard. De Finse meelbes lijkt meer op de Lijsterbes en heeft afnemend 
geveerd blad. 
 
Lijsterbes wordt zoals de naam al een beetje suggereert, vooral verspreid 
door vogels. De zaden worden in het darmstelsel van vogels niet verteerd. 
Vogels verspreiden zo de zaden in hun leefgebied. De zaden zijn gratis 
voorzien van een startpakket aan mest. Lijsterbessen kunnen bijna op elk 
bodemtype opslaan. Als het zaad kiemt verschijnt eerst de wortel en een 
steel met twee gesteelde kiemblaadjes (cotylen). Hierna verschijnen de 
eerste blaadjes. Deze zijn nog niet samengesteld, maar een beetje drie-
hoekig met een diep gezaagde rand. De volgende bladeren hebben hun 
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gewone vorm. Hoe het verder gaat met de Lijsterbes hangt af van de plaats 
waar het plantje is terecht gekomen. Onder arme omstandigheden, blijft de 
plant klein, maar kan nog wel een paar jaar blijven leven. Op de nieuwe 
natuurterreinen van GNR is dit goed te zien. De meeste Lijsterbessen hier 
zullen nooit volwassen worden. Een Lijsterbes bloeit voor het eerst als hij 
een jaar of tien oud is. 
 
Omdat Lijsterbes zo nauw verwant is aan de peer, is hij gevoelig voor kwa-
len waarvoor ook peren vatbaar zijn. Zo is Lijsterbes erg gevoelig voor 
bacterievuur (perevuur, Erwinia amylovora) en ook voor perenroest (Gym-
nosporangium sabinae).  Deze schimmelinfectie overwintert op Jenever-
bessen.  In april vormt de schimmel oranje sporenlichamen op de takken 
van de jeneverbes,  precies op het 
moment, dat bij Lijsterbessen en 
peren de knoppen uitlopen. De 
sporen infecteren het jonge blad 
van de Lijsterbes. Dit leidt tot oran-
je wratachtige vergroeiingen op het 
blad en op de vruchten.  Deze 
wratten produceren asexuele spo-
ren, die op hun beurt weer jene-
verbes aantasten. De ziekte leidt 
bij Lijsterbes, tot vervroegde blad-
val. De vitaliteit van de struiken 
neemt af en vaak sterven ze. 
 
De wetenschappelijke soortnaam 
S. aucuparia is een samenstelling 
van ‘avis capere’ wat letterlijk ‘vo-
gels vangen’ betekent. Vogels, met 
name lijsterachtigen zijn verzot op 
de ‘bessen’. En hier werd door de 
mens natuurlijk gebruik van ge-
maakt, door Lijsterbessen als lok-
aas te gebruiken.  
 
Het hout van Lijsterbes is sterk en buigzaam.  Het werd gebruikt om wa-
genwielen van te maken en ook voor gereedschap. Het wordt tegenwoor-
dig gebruikt voor het maken van gymnastiektoestellen. Het hout is goed 
bewerkbaar en daarom ook geliefd voor houtsnijwerk en draaiwerk. Het 
hout van de meelbes werd vroeger gebruikt voor het maken van kamrade-
ren in bijvoorbeeld molens. De bast van Sorbus werd gebruikt voor het 
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looien van leer. Lijsterbessen werden bovendien gebruikt bij de bereiding 
van diverse alcoholische dranken en vruchtenjam.  
 
In de volksgeneeskunde werden Lijsterbessen gebruikt voor de bestrijding 
van kwalen van het maag- darmkanaal. De Romeinen gebruikten het voor 
de genezing van dysenterie. De vruchten zijn bijzonder rijk aan vitamine C. 
In de huidige kruidengeneeskunde worden gedroogde bladeren of vruchten 
gebruikt als laxerend en urineafdrijvend middel. Vanwege de samentrek-
kende werking wordt Lijsterbes ook gebruikt om bloedingen te stelpen.  
 
Door heel Europa bestaat een uitgebreide mythologie rond de Lijsterbes. 
Een oude Ierse mythe verhaalt hoe de vrouw zou zijn ontstaan uit een Lijs-
terbes. Volgens de Romeinen stuurde Jupiter een arend achter een stel 
demonen aan, die zijn drinkbeker hadden gestolen. In het gevecht met de 
demonen raakte de arend gewond en overal waar zijn bloed de aarde raak-
te, ontsproot een Lijsterbes. In de Noorse mythologie wordt verteld dat de 
dondergod Thor door een reus in een woeste stroom wordt gegooid. Hij 
kan zich redden doordat een Lijsterbes zijn takken naar hem toebuigt.  
Hiermee hangt samen dat Lijsterbessen (net als berk en beuk) een blik-
semwerende werking wordt toegedacht.  In een oude Vedische legende, 
wordt het vuur aan de mensen gegeven doordat de bliksem inslaat op een 
Lijsterbes. 
In Wales beweert men dat waar men ook sporen uit de tijd van de druïden 
vindt er altijd ook Lijsterbes is te vinden. De Engelse naam Rowan voor 
Lijsterbes betekent zoveel als tovenaar of toverwoord.  Sinds oude tijden 
geldt de Lijsterbes als bescherming tegen kwaad en heksen. Zowel in de 
Keltische als in de Finse mythologie staat het vee onder bescherming van 
de Lijsterbes. Herders hadden dan ook traditioneel een staf van Lijsterbes-
senhout.  Ook karntonnen en ander gereedschap voor de bereiding van 
boter werden traditioneel uit het hout van de Lijsterbes gemaakt om bederf 
te weren. In Duitsland, Zweden en Noorwegen werd vee aangetikt met een 
twijg van de Lijsterbes om het te beschermen tegen kwaad. Ook reizigers 
vinden bescherming bij de Lijsterbes. Zo beschermt een zweep van Lijster-
bessenhout ruiter en paard tegen onheil. 
 
Na de kerstening kwam de Lijsterbes in een kwaad daglicht te staan. In 
een Lijsterbes zouden kwade geesten wonen. Het gebeente van Judas zou 
in een Lijsterbes zijn veranderd en op St. Jan zouden de heksen vluchten 
naar de kruin van een Lijsterbes. Toch maakten onze voorouders kruisjes 
van Lijsterbestwijgen en roodgekleurd draad als bescherming tegen kwaad. 
Tenslotte een waarschuwing uit Slavische legenden. Een Lijsterbes bepaalt 
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zelf waar hij groeit. Wie een Lijsterbes verplant sterft als de stam zo dik is 
als zijn of haar nek. 
 
Jetse Jaarsma 
 

VAN DE PENNINGMEESTER 

 
Tot op heden heeft een aantal leden de contributie voor 2013 nog niet be-
taald. Herinneringen versturen betekent weer extra kosten, tijd en inspan-
ning. Wilt u even controleren of u de contributie al hebt betaald en als dit 
niet het geval is dit alsnog doen 
 
De contributiebedragen voor 2013 zijn: 
  
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.  
 
Wij versturen de Convo tegenwoordig zoveel mogelijk digitaal. Dit geeft 
een aanzienlijke kostenbesparing. Hebt u uw e-mailadres nog niet aan ons 
doorgegeven, wilt u dit dan alsnog doen. De Convo in kleur is veel mooier 
dan in zwart-wit! 
 
Wij krijgen helaas regelmatig foutmeldingen terug bij het versturen van de 
Convo en de Nieuwsbrief per mail (mailbox vol, access denied, recipient 
rejected). Mocht u de laatste Convo’s dus niet allemaal hebben ontvangen, 
neem dan even contact op met de penningmeester op 035-6919356 of via 
de mail: w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl. 

  
Alvast bedankt voor de medewerking 

  
Willem-Jan Hoeffnagel 
Penningmeester en Ledenadministrateur KNNV afdeling Gooi 
 

€ 
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ZATERDAG 13 OKTOBER 2013: EERSTE GOOISE LANDSCHAPSDAG 
VAN GOOISE ORGANISATIES VOOR NATUUR, LANDSCHAP EN 

ERFGOED 

 
Vanaf 1 januari 2013 hebben zeven natuurorganisaties in het Gooi het 
beheer van de GNR-Infoschuur samen met het Goois Natuurreservaat op 
zich genomen. Dit is een uitgelezen kans voor de verschillende natuuror-
ganisaties om op diverse gebieden met elkaar samen te werken en boven-
dien werkt het ook nog kostenbesparend voor het GNR. Om kennis te ma-
ken met elkaars doelstellingen en de samenwerking te bevorderen, wordt 
op 13 oktober de eerste Gooise Landschapsdag georganiseerd. Bent u 
geïnteresseerd of wilt u meedenken over deze samenwerking, dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Voor deelname aan deze dag, kunt u zich vóór 1 september 2013 aanmel-
den bij Ellie Bonin: secretaris@gooi.knnv.nl. 
De dag begint om 11.30 uur en duurt tot ca 17.00 uur. 
De deelnemende organisaties zijn: Goois Natuurreservaat, Vrienden van 
het Gooi, IVN, Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken, Naerdincklant, 

NME Gooi en Vechtstreek en natuurlijk de KNNV. 
 

 
 

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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BIODIVERSITEITJE: DE MAAKBAARHEID VAN ROZEN 

 
Als veldbioloog kijken we vooral naar 
wilde planten, met een ‘Heukels’ of 
een ‘Eggelte’ bij de hand. 
 Maar wat als je bij een prachtige tuin 
je vakantie doorbrengt? Dat overkwam 
mij kortgeleden toen ik de eerste zon-
nige dagen van deze zomer door-
bracht bij vrienden  in Shrobshire/ 
Engeland. Ze hebben een tuin van 
1600m

2
, vol met rozen. Er staan meer 

dan 80 cultivars, luisterend naar 
prachtige namen als Rosa ‘Comtesse 
de Murinais’ en Rosa ‘William Lobb’. 
Op bijgaande foto van een stukje van 
de tuin zijn wel 22 soorten rozenculti-
vars te zien (pas bij sterkere vergroting). En daar zit je dan met je Heukels. 
Daar staan alleen maar de 12 wilde Nederlandse soorten in. Wereldwijd 
bestaan er overigens ongeveer 200 wilde rozensoorten. 
 
Rozencultivars zijn vaak kruisingen tussen verschillende (soms wilde) ro-
zensoorten, ook wel hybriden genaamd.  
Er bestaan ook cultivars  die zijn ontstaan door veredeling binnen één 
soort.  

 
Er bestaat vaak verwarring over 
de genetische achtergrond van 
cultivars. De mosroos Rosa ‘Willi-
am Lobb’ is hier een mooi voor-
beeld van. Verwarring ontstaat 
door de folder van de rozenkweke-
rij waarin staat dat het een ver-
edelde mutant is.  
Een mosroos (een roos met op de 
kelkblaadjes een mosachtige be-
groeiing) is inderdaad een mutant 

van Rosa centifolia. Maar de R. centifolia zelf is een complexe hybride, 
ontstaan uit kruisingen tussen vier wilde soorten! (R.gallica, R.canina, 
R.moschata en R.phoenicia). Vele rozencultivars hebben een dergelijke 
complexe achtergrond (voorouders).  
 

Rosa ‘William Lobb’, een mosroos 
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Rozenkwekers beginnen er niet aan om de genetische achtergrond van de 
cultivars weer te geven op hun website of in de catalogus. Jammer voor 
liefhebbers zoals ik.  
 
Er bestaat geen flora van rozen-cultivars. Wel staat er vaak een zoeksys-
teem op de website van rozenkwekerijen. Een kweker  uit Aalsmeer onder-

scheidt groepen als: Oude 
rozen, Theehybriden, 
Polyantha /Floribunda, 
Heesters en bodembe-
dekkende heesterrozen, 
Botanische rozen en Bo-
tanische hybride-rozen, 
Klimrozen, Engelse rozen, 
Muskusrozen en Minia-
tuurrozen. Een eigenaar-
dige indeling, toch? Een 
andere manier is het op-
geven van diverse ken-

merken en zo vinden welke roos/rozen je zoekt (zie schermafdruk). Bij 
deze kweker valt te kiezen uit 1422 soorten!!! 
 
Het aantal rozencultivars in de wereld wordt op dit moment op 30.000 ge-
schat. Beweerd wordt dat slechts zeven wilde soorten hieraan hun bijdrage 
hebben geleverd. Eén uit Europa (R. gallica) en zes uit Azië (R. chinensis, 
R. gigantea, R. multiflora, R. foetschenkoana, R. moschata, R. foetida). 
Een zeer smalle genetische basis, met als gevolg een hoge vatbaarheid 
voor ziektes. Van bovengenoemde wilde soorten zijn de R. gallica en de R. 
multiflora ook in Nederland opgenomen in Heukels flora van Nederland.   
Al meer dan 5000 jaar worden  rozen als sierplant gekweekt (China, Mid-
den-Oosten, Egypte). Al vele eeuwen voor onze jaartelling bereidden de 
oude Grieken rozenolie uit de Damascenerroos (Rosa x damascena), ver-
moedelijk een spontane kruising tussen de Franse roos (R. gallica) en de 
Muskusroos (R. moschata).  Deze roos heeft een sterk gevulde bloem met 
meer dan veertig kroonbladen (wilde rozen hebben er vijf!). Het verhaal 
gaat dat de Romeinen deze roos gebruikten om hun feesten luister bij te 
zetten. Het is toen eens voorgekomen dat er zoveel rozenblaadjes over de 
gasten werden uitgestort dat sommigen stikten. 
In Europa begon het kweken van rozen pas goed op gang te komen vanaf 
de 16

de
 eeuw. Zo is de Apothekersroos (Rosa gallica ‘officinalis’) vooral 

afkomstig uit Nederlandse kwekerijen uit die tijd. Dit zijn de ‘oude rozen’, 
die kort bloeien, meestal maar één of twee keer per jaar. 
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Pas in 1867 ontstond de eerste ‘moderne roos’ na kruising van oude ro-
zen met doorbloeiende rozen uit China (Theerozen). Het doorkweken op 
de eigenschap langdurig doorbloeien was een doorbraak in de rozen-
kwekerij.  
 
Maar ook andere eigenschappen 
bleken de moeite van het door-
kweken waard.  Zo ontstonden er 
Grootbloemige rozen (Theehy-
briden), door kruisingen van 
Theerozen met andere soorten. 
De eerste Trosroos (Polyan-
throos) was een kruising van de 
Theeroos met de Veelbloemige 
roos (R. multiflora). De eerste 
Grootbloemige trosroos Rosa 
‘Rödhätte’ (Floribunda roos, 
1912), was weer een kruising van Polyanthrozen met grootbloemige rozen. 
 
Ik had dus niets aan mijn flora, maar het zoeksysteem van de kwekerij 
heeft me wel naar rozen leren kijken.  
De maakbaarheid van rozen blijkt ongelooflijk groot te zijn, met name door-

dat ze zo gemakkelijk hybridiseren. De 
klant kan koning(in) zijn. U vraagt en de 
kweker draait. Ook dit is ‘natuur’!  
Zelf zou ik cultivars wat meer botanisch 
beschreven willen zien, met de moge-
lijkheid ze (deels) te kunnen determine-
ren. Ik heb genoten van mijn weekje 
‘tuin’ en ik heb mijn flora eigenlijk geen 
moment gemist. 

 
 
 

 
Theo van Mens (mede op basis van websites van rozenkwekers, de Geïl-
lustreerde Rozenencyclopedie van Nico Vermeulen (2006) en Gorteria 35 – 
1-4) 
 

Rosa ‘Chinatown’, theehybride, 
klimmer 

Rosa ‘Rumba’, Floribundaroos 
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INSECTEN IN ONS WERKGEBIED:  

DE GROTE GROENE SABELSPRINKHAAN 

  
Herkenning 
 
De Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) is een van de 
grootste sprinkhanen uit onze omgeving. De mannetjes kunnen tot 34 mm. 
lang zijn met een voorvleugel tot 47 mm. De vrouwtjes worden tot 38 mm. 
lang met een voorvleugel tot 54 mm. terwijl de rechte legboor nog eens 30 
mm. lang is. 

 
De Grote 
groene sa-
belsprink-
haan is bijna 
geheel groen 
met meestal 
een bruinge-
le streep 
boven op de 
kop, het 
halsschild en 
de vleugels. 
Het voor-
hoofd tussen 
de antennes 
is smal. Het 

is een goede vlieger. Tijdens de vlucht maken de vleugels een zilverachtige 
indruk. 
 
Het geluid dat deze sprinkhanen, vooral in de middag en avond, maken is 
een harde ratel, die minuten lang kan aanhouden en tot op wel 100 meter 
hoorbaar is. 
 
Waarneming 
 
Het verspreidingsgebied van deze soort is groot. Het loopt vanaf West-
Europa tot voorbij de Oeral. In Europa komen ze tussen 35 en 60 graden 
Noorderbreedte voor. 
 
Volwassen dieren zijn waarneembaar van vroeg in juli tot midden septem-
ber, met uitschieters tussen midden juni en eind oktober. 
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De Grote groene sabelsprinkhaan is een soort van ruige vegetaties zoals 
rietvelden, distelruigtes op ruderale terreinen en in struwelen. Ook vinden 
we ze veel in steden en in agrarisch gebied. In natuurgebieden zijn ze 
vooral te vinden in verstoorde terreindelen. 
 
Biologie 
Het vrouwtje legt 
totaal ongeveer 260 
eieren. Ze worden 
één voor één of in 
kleine groepjes in 
enigszins vochtige 
aarde of droge 
zandbodem gelegd. 
Ze geeft de voorkeur 
aan een losse bo-
dem met een be-
groeiing van lange 
grassen. 
 
De eieren komen meestal pas na twee winters uit, maar onder ongunstige 
omstandigheden kan deze ontwikkelingsfase wel vijf jaar duren. De nymp-
hen doorlopen normaal zeven stadia, maar zes, acht of negen komt ook 
voor. 
 
De volwassen dieren zijn omnivoor. Ze voeden zich met bladeren en bloei-
wijzen van allerlei kruiden, maar ook met ongewervelde dieren zoals klei-
nere sprinkhanen. 
 
Bescherming 
 
De sprinkhaan komt overal in Nederland frequent voor. Door de afhanke-
lijkheid van de in heel Nederland veel voorkomende ruderale terreinen  zijn 
er geen speciale beschermingsmaatregelen nodig. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
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HERFSTPROGRAMMA 2013 

 
Zaterdag 31 augustus: paddenstoelenwerkgroep 
De paddenstoelenwerkgroep gaat weer op pad. Dit najaar zullen de excur-
sies weer bij toerbeurt worden geleid door leden van de werkgroep. Neem 
je nog geen deel aan de paddenstoelenwerkgroep en wil je je bij ons aan-
sluiten, stuur dan een e-mail aan: secretaris@gooi.knnv.nl. 
Je wordt dan steeds op de hoogte gebracht van de excursies, die ongeveer 
twee keer per maand plaatsvinden. De eerste excursie wordt geleid door 
Yolande Bosman. 
 
Locatie: Parkeerplaats van het Sint-Janskerkhof te Laren. Aanvang 10.00u. 
 
Vrijdag 6 september: Nacht van de nachtvlinders  
Het is niet de eerste keer dat de 
KNNV een nacht van de nachtvlinders 
organiseert. Dit gebeurde ook al in 
2007, bij de Info-schuur. Wij pakken 
nu de draad weer op, want nachtvlin-
ders zijn een aparte en prachtige vlin-
dertak-van-sport. We zien ze ’s-nachts 
om lantaarnpalen fladderen en ge-
woon in en om het huis. We gaan een 
wit doek met een lamp gebruiken en 
eens goed bekijken wat we vangen. 
We stellen het doek buiten de Info-
schuur op en we kunnen gebruik ma-
ken van de faciliteiten van de schuur. 
Er zijn vlindergidsen en er worden 
diapresentaties  gehouden. Er kan 
worden nagepraat onder  het genot 
van een kopje koffie of thee. Wij ho-
pen zo de traditie voort te zetten. Fred 
van Klaveren organiseert deze avond 
samen met Jan Boneschansker.  
 
Locatie: Info-schuur Goois Natuurre-
servaat, Naarderweg 103a te Hilver-
sum. Aanvang 20:45u! 
 

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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Zondag 8 september: floragroep  vruchten en zaden 
De activiteiten van de floragroep wordt door de IVN georganiseerd.  Voor 
de excursies van deze werkgroep  kunt u zich opgeven bij Christine Tam-
minga, emailadres: ctamminga@waldeck.demon.nl.  
De excursies beginnen om 10:00u en vinden om de week plaats (22 sep-
tember dus als volgende keer). Mocht de excursie niet doorgaan, dan 
wordt deze per mail afgezegd. De floragroepexcursies kunt u ook op de 
website van de KNNV vinden. 
 
Locatie: Westzijde van de natuurbrug Zanderij Crailoo. Aanvang 10:00u. 
 
Maandag 16 september: Lezing ‘vissen, amfibieën en reptielen in Amster-
dam’ 
Geert Timmermans, stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam komt ons 
vertellen over de Amsterdamse waternatuur. Amsterdam telt ruim 65 ver-
schillende vissoorten en niet alleen van zoet water. Het IJ en de aanpalen-
de havens zijn rijk aan brak- en zoutwatersoorten. Het zoute water in het IJ 
wordt veroorzaakt doordat er bij het schutten van de schepen in de sluizen 
van IJmuiden, elke keer een behoorlijke slok zoutwater mee naar binnen 
komt. Zoutwater is zwaarder dan zoetwater en op deze manier ontstaat er 
gelaagd water met elk zijn eigen soortenrijkdom. Wie een duik in het IJ 
neemt kan in de bovenste laag zoetwatervissen aantreffen zoals snoek, 
baars en brasem en in de onderste laag zoutwatervissen als haring, schol 
en vijfdradige meun. In de middelste laag waar zoet- en zoutwater met 
elkaar mengen vinden we soorten als brakwatergrondel en bot.  
 
Amsterdam is ook rijk aan amfibieën en reptielen. Zo is de ringslang regel-
matig te zien langs de IJdijken, in het Amsterdamse Bos en in het Diemer-
park. De rugstreeppad is talrijk in het Westelijk Havengebied. 
 
In de lezing gaat Geert in op de Amsterdamse soortenrijkdom van vissen, 
amfibieën en reptielen, de nieuwkomers als roofblei en zwartbekgondel, 
maar ook op de projecten die vismigratie van trekvissen als paling en spie-
ring bevorderen, poelen die worden aangelegd, aanleg van broeihopen 
voor de ringslang en knelpunten die worden opgeheven in de Ecologische 
Structuur zodat de gewone pad zonder gevaar de weg kan oversteken.  
 
Locatie: Info-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a te Hilver-
sum. Aanvang 19:45u. 
 
 
 

mailto:ctamminga@waldeck.demon.nl
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Zondag 6 oktober: Dagexcursie 
bij de Pier van IJmuiden  
Cees Steenman neemt ons mee 
naar de Pier van IJmuiden, waar 
vorige keer onder meer Strandlo-
pers en Steenlopers, Meeuwen 
en mogelijk in de verte een Jan-
van-gent te zien waren. Verder 
lekker uitwaaien op de pier.  
Neem verrekijker en vogelboekje 
mee en wat voor de lunch. 

 
Locatie: Carpoolen vanaf station Bussum-Zuid. Vertrek 09.00u. 
 
Zondag 13 oktober: Eerste Gooise Landschapsdag van Gooise organisa-
ties voor natuur, landschap en erfgoed 
Zie artikel elders in dit blad. Neem je lunch mee. Voor drinken wordt ge-
zorgd. Deelnemers wordt aangeraden om zoveel mogelijk op de fiets te 
komen, aangezien de parkeerruimte bij de Infoschuur beperkt is. Aanmel-
den vóór 1 september bij Ellie Bonin secretaris@gooi.knnv.nl. 
 
Locatie: Info-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a te Hilver-
sum. Inloop 11:30u, aanvang programma 12.00u, einde programma 
17:00u. 
 
Maandagavond 21 oktober, Lezing/ Contactavond met  Gerhard C. Cadée 
Gerhard (Kon. Ned. Inst. Onderzoek der Zee, redacteur Natura) komt ons 
vertellen over zijn JIMBY-onderzoek(Just In My Back Yard) in zijn achter-
tuin op de zuidpunt van Texel. Hij kondigt zijn voordracht  als volgt aan: 
‘Ieder klein kind op het strand raakt al gefascineerd door mooie hele schel-
pen die daar te vinden zijn. Graag neem ik u mee naar Texel om te laten 
zien dat ‘lelijke’ kapotte schelpen minstens zo interessant zijn: waarom en 
hoe raakten zij beschadigd? Dat kan de branding zijn maar ook een preda-
tor: scholekster, meeuwen, krabben. Soms weten de schaaldieren hun 
predator te ontkomen en hun schelp weer te herstellen! Hergebruik in de 
natuur is heel gewoon: lege wulken worden de woning van heremiet-
kreeften, zeepokken en allerlei borende organismen. Dit alles blijft mij fas-
cineren. De zuidpunt van Texel is een ideaal gebied voor mijn JIMBY-
onderzoek: juist in mijn achtertuin! 
 
Locatie: Info-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a te Hilver-
sum. Aanvang 19:45u. 

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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Maandagavond 18 november Lezing/ Contactavond met Carla van Lingen 
over tuinreservaten 
Elke tuin een Tuinreservaat! Carla van Lingen vertelt je dat het kan. Maak 
van je tuin een groene oase waar dieren, planten én mensen zich thuis 
voelen. Niemand wordt gelukkig van een versteende omgeving. Het is niet 
goedkoper en ook niet minder werk. Daarom startte in maart 2011 VARA’s 
Vroege Vogels met Tuinreservaten. Zesduizend deelnemende tuinen heb-
ben zich sindsdien aangemeld.  Iedere Nederlander met een tuin of tuintje 
kan meedoen en dat tonen door een speciaal Tuinreservaten-bordje te 
‘planten’. Regel is wel dat de tuin aan een aantal  voorwaarden voldoet.  
Voor steeds meer planten en dieren is de natuur rond de bebouwing hun 
belangrijkste leefgebied. Ook voor de waterhuishouding is de natuurlijke 
tuin pure winst. Groene tuinen vormen een spons die de regen opvangt. De 
hoogste tijd om je tuin om te toveren tot een groen reservaat.  
 
Locatie: Info-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a te Hilver-
sum. Aanvang 19:45u. 
 
Zondag 24 november: Mossenexcursie met Theo van Mens 
We hebben al twee mossenexcursies gehad dit jaar en het wordt tijd voor 
de derde. Zo ontwikkelen wij nu steeds meer onze eigen expertise op dit 
gebied. Je kunt het zien als een goede veldvoorbereiding op de mossenle-
zing van Heinjo During in februari 2014. We hopen zo weer mossen een 
vaste plaats te geven in ons veld-biologische hobby-pakket. 
We verzamelen bij restaurant Robert, maar de excursie is elders in het 
Spanderswoud.  
 
Locatie: Parkeerplaats bij restaurant Robert in het Spanderswoud. Verza-
melen:10:00u. 
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