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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 
Het is al weer bijna zomer. Aan de natuur kunnen we goed merken dat we 
dit jaar nagenoeg geen winter hebben gehad. Op het moment dat ik dit 
schrijf loopt de natuur nog steeds bijna een maand voor op wat gebruikelijk 
is. Half april waren de tulpen al uitgebloeid en stonden de klimrozen volop 
in de knop. De boekweit bloeit al vanaf maart en de raketsla doet dapper 
mee. 
 
Het excursieprogramma voor deze zomer ziet er weer erg leuk uit. Op 2

e
 

pinksterdag gaan we naar het Kocherbos. We vragen wel of u zich van te 
voren wilt opgeven voor deze excursie, aangezien dit bos niet zomaar toe-
gankelijk is.  
De nachtvlindernacht wordt dit jaar in juni georganiseerd, waardoor het wel 
echt een nachtactiviteit wordt. De zon gaat pas laat onder, zodat het dus 
pas rond 22.30 uur echt donker is (voor zover het echt donker wordt).  
De plantenwerkgroep heeft diverse leuke excursies naar mooie tuinen ge-
pland.  
In augustus proberen we met elkaar 1000-soorten op een dag te scoren in 
het Laegieskamp en omliggende natuurgebieden. Hiervoor nodigen we alle 
natuurclubs in het Gooi uit.  
 
Ik wil het ook graag even met u over de Convo hebben. Tijdens het laatste 
overleg met het IVN-bestuur kwamen de beide verenigingsbladen (de Con-
vo en de Kleine Ratelaar) ter sprake. Er zijn diverse KNNV- en IVN-afde-
lingen in het land die hun regionale bladen hebben samengevoegd tot één 
blad. Ook hier in het Gooi voelen wij ervoor om de beide bladen samen te 
voegen. Het blad zal dan vijf keer per jaar verschijnen: ieder kwartaal met 
o.a. het excursieprogramma en één keer per jaar met de jaarstukken. De 
nieuwsbrieven van beide clubs blijven nog wel even apart. 
Het bespaart natuurlijk heel wat werk als er in plaats van twee bladen nog 
maar één blad samengesteld hoeft te worden. Het bestuur vindt wel dat 
e.e.a. kostenneutraal moet zijn voor de KNNV.  
 
Wij willen graag weten wat u als KNNV-lid hiervan vindt. Het blijft mogelijk 
om stukjes en verslagen in te sturen voor het blad en er zullen ongetwijfeld 
ook weer vaste rubrieken komen zoals in de Convo. De lay-out zal echter 
wel wijzigen en het blad krijgt natuurlijk een nieuwe naam. Graag horen 
wij uw mening over de mogelijke samenvoeging van de bladen. Dus 
mail naar secretaris@gooi.knnv.nl of schrijf een briefje naar Ellie Fluitsma. 

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

 
Toen ik klein was hadden 
mijn broer en ik een vast 
tuincorvee. In het voor-
jaar zat daar altijd ‘plata-
nen trekken’ bij. Deze 
taak bestond uit het ver-
wijderen van duizenden 
jonge Esdoorntjes uit het 
gras en de perken van 
onze tuin. Na een mid-
dag ‘hard’ werken, zag 
het er uit of je niets had 
uitgevoerd. De oorzaak 
van deze ondankbare 
taak, was één vrijstaande 
majestueuze rode Noor-
se esdoorn in het bos-
perceeltje naast ons huis. Ik heb hierdoor een diepe bewondering gekregen 
voor het reproductieve vermogen van esdoorns.  
 
Esdoorns waren tot voor kort een zelfstandige familie (Aceraceae). Deze is 
samen met de paardenkastanjefamilie (Hippocastanaceae) opgegaan in 
een enorm grote familie van (sub)tropische houtgewassen, de Sapinda-
ceae, die we hier eigenlijk alleen kenden van een aantal exotische vruchten 
als lychee en rambutan. Er was één ingeburgerde vertegenwoordiger in 
West-Europa, de gele zeepboom (Koelreuteria paniculata), die sinds 2004 
is opgenomen in de ‘Flora van Nederland’. 
 
Het geslacht esdoorn heeft ongeveer 130 soorten. Het geslacht beperkt 
zich tot de gematigde gebieden van het Noordelijk halfrond en de meeste 
komen in China voor. In Europa vinden we ongeveer tien verschillende 
soorten. In Nederland komen twee inheemse soorten voor: de spaanse aak 
en de gewone esdoorn (inheems in Zuid-Limburg) en daarnaast twee inge-
burgerde soorten, de noorse esdoorn en de vederesdoorn (uit het oosten 
van de Verenigde Staten). Deze laatste is de afgelopen decennia ingebur-
gerd in het gebied rond de grote rivieren. In het Gooi vind je de soort alleen 
als tuinboom. 
 
Er zijn ook nog een paar soorten die hier regelmatig als park-, laan- of tuin-
boom worden aangeplant, zoals de zilveresdoorn (Acer saccharinum) en 
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de rode esdoorn (Acer rubrum), beide 
uit het oosten van de V.S., Acer cap-
padocicum (Centraal- en Zuid-Europa) 
en Acer palmatum (Japan). 
 
De veldesdoorn of spaanse aak (Acer 
campestre), maakt al ongeveer 7000 
jaar deel uit van onze flora. Deze soort 
wordt vaak niet meer dan een grote 
struik, maar groeit soms uit tot een 
middelgrote boom van wel 15 meter. 
De bladstand is kruiswijs tegenover-
staand. Het blad is handnervig met 
een vijftal stompe lobben. De blad-
schijf heeft een diameter van onge-
veer 10 centimeter, de even lange 
bladsteel niet meegerekend. Als je 
een bladsteel afbreekt, verschijnt er 
(vooral als het warm is) een druppeltje 
melksap. 
 
Het verspreidingsgebied van de veld-

esdoorn beslaat bijna volledig West-Europa en de kustgebieden van 
Noord-Afrika. Het loopt naar het oosten door tot voorbij de Kaspische zee 
en naar het noorden tot in Zuid- Scandinavië. De veldesdoorn komt vrijwel 
overal in Nederland voor in bosranden en in kreupelhout. Veldesdoorns zijn 
uitstekend geschikt voor gebruik in hagen.  
 
Net als bij de veldiep vormen sommige planten behoorlijke kurklijsten op de 
twijgen. Door de tegenover-
staande knoppen is hij ’s winters 
makkelijk van de veldiep te on-
derscheiden. De twijgen zijn grij-
zig, tot zacht oranje van kleur. De 
bladknoppen zijn soms enigszins 
roodachtig aangelopen.  
 
De bloei ligt rond de maand mei 
en de  veldesdoorn is veeltelig. 
Dat wil zeggen, dat de bloeiwijze 
naast tweeslachtige bloemen ook 
mannelijke en vrouwelijke bloe-
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men heeft. Dat is vooral aan het einde van de bloei goed zichtbaar doordat 
in de tweeslachtige en vrouwelijke bloemen zich snel na de bestuiving de 
vleugels van de samara’s (gevleugelde nootjes) ontwikkelen. 
 
De bloemen komen in schermvormige trossen tegelijk met het blad uit de 
knop. De bloemen zijn geelgroen van kleur, met vijf lijnvormige kelkslippen 
en vijf stomp uitlopende kroonblaadjes. Hierbinnen kan zich een ring met 
ongeveer tien meeldraden bevinden en daarbinnen een tweedelig boven-
standig vruchtbeginsel. Het geheel is ingeplant op een platte ronde bloem-
bodem (discus), die glanst van de nectar Bij veldesdoorn staan de vleugels 
van de twee nootjes onder een hoek van 180 graden.   
 
Of de gewone esdoorn (A. 
pseudo-platanus) echt in-
heems is, is een vage zaak. 
Vanaf de ijzertijd zijn er hout-
vondsten uit Zuid- Holland 
bekend dus ik beschouw 
deze soort als inheems. Een 
gewone esdoorn kan uit-
groeien tot een indrukwek-
kende boom met een brede 
dicht bebladerde kroon die 
ruim 25 meter hoog kan wor-
den. De boom heeft aanvan-
kelijk een gladde grijze tot 
grijsbruine schors. Later gaat 
deze barsten vertonen en zie 
je de schors als plaatjes op 
de boom zitten. De bladknop-
pen zijn tegenoverstaand en 
groen van kleur. De vrij dikke 
twijgen lopen uit in een enigs-
zins spitse groene eindknop. 
De bladen zijn handvormig met vijf vrij spitse lobben. De bladrand is gekar-
teld. De bladschijf is vaak groter dan 15 centimeter, wederom de lange 
steel niet meegerekend. De bovenzijde van het blad is donkergroen en de 
onderzijde dof blauwgroen. De bladstelen hebben bij deze soort geen 
melksap.  
 
De bloemen verschijnen pas na het ontluiken van het blad en vormen 
prachtige hangende trossen. De gewone esdoorn gebruikt aasvliegen als 
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bestuiver . Bij de gewone esdoorn staan de vleugels van de twee nootjes 
onder een hoek van ongeveer 90 graden. 
 
De noorse esdoorn (A. platanoides) is hier een wijdverspreide ingeburger-
de soort. De noord-westgrens van zijn areaal loopt vlak langs onze oost-
grens. De boom heeft aanvankelijk een gladde bruine schors, die op latere 
leeftijd een regelmatig groevenpatroon krijgt. Ook de noorse esdoorn groeit 

uit tot een indrukwekkende ver-
schijning van ruim 25 meter met 
een brede dichte kroon. Het blad 
is ongeveer even groot als dat 
van de gewone esdoorn, maar 
de vijf lobben lopen uit in zeer 
spitse tanden. Tussen de blad-
slippen in zijn meestal nog één 
of twee spitse tanden te vinden. 
Als deze “tussentanden” ontbre-
ken betreft het waarschijnlijk de 
heel nauw verwante A. cappa-
docicum. Het blad bevat net als 
de veldesdoorn melksap. De 
winterknoppen van de noorse 

esdoorn zijn meestal rood van kleur. De twijg heeft op het uiteinde een 
dikke rode eindknop, direct geflankeerd door het laatste paar zijknoppen. 
 
De bloei van een volgroeide noorse esdoorn is spectaculair, maar wordt tot 
mijn stomme verbazing bijna door niemand gezien. De bloeiwijze lijkt sterk 
op die van veldesdoorn, alleen de bloe-
men verschijnen net voor het blad. De 
bloeiwijze is net als bij de eerdergenoem-
de soorten veeltelig. Begin mei is de 
noorse esdoorn bijna twee weken lang 
prachtig lichtgeel, zeker als de zon er op 
schijnt. Bij noorse esdoorn staan de vleu-
gels van de twee nootjes onder een stom-
pe hoek.   
 
De vederesdoorn (Acer negundo) uit het 
oosten van de V.S. werd aan het einde 
van de 17

e
 eeuw in Europa geïntrodu-

ceerd. De afgelopen dertig jaar is deze 
soort bezig aan een opmars langs onze 
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rivieren. Het is van nature een soort die voorkomt bij rivierdelta’s . Het is 
dus eigenlijk geen wonder dat de soort zich hier thuis voelt. In tegenstelling 
tot de Europese soorten is de vederesdoorn tweehuizig. Er zijn dus vrou-
welijke en mannelijke planten. Het blad heeft een duidelijk afwijkende vorm, 
het is oneven geveerd. Blaadjes hebben een zeer grof gezaagde rand, 
meestal rond 20 cm lang, maar soms ruim 40 cm. De twijgen en knoppen 
van vederesdoorn zijn grasgroen. 
 
Esdoorns hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Het voor-
beeld van de kruiswijs tegenoverstaande bladeren heb ik al genoemd. De 
bladlittekens (bladmerken) van alle esdoornsoorten zijn V-vormig en de 
littekens van de tegenoverstaande bladen raken elkaar op de twee toppen 
van de V. De bloemen hebben vijf kelkbladen en vijf kroonbladen en zijn 
vaak veeltelig. Ze hebben 5 tot 10 meeldraden en/of een twee- soms drie-
tallig vruchtbeginsel. Dit alles staat op een ronde nectarproducerende 
bloembodem, die discus wordt genoemd. 
 
Esdoorns hebben zgn. vesicular arbusculaire mycorrhiza. Dit zijn lagere 
schimmels uit de orde van de Glomerales. Deze schimmels dringen binnen 
in het vaatweefsel van de bomen en wisselen mineralen uit tegen de sui-
kers die de boom produceert. De voortplanting van deze schimmels ver-
loopt ongeslachtelijk. Er komen weinig specifieke soorten paddenstoelen 
voor op esdoorns. De gewone esdoorn heeft wel last van een specifieke 
parasitaire schimmel Rhytisma acerinum , die de zogenaamde inktvlekken-
ziekte veroorzaakt.  
De schors van esdoorns is PH-neutraal en redelijk voedselrijk. Toch vinden 
we op de gladde schors van gewone esdoorn meestal weinig epifyten. De 
noorse esdoorn scoort wat dit betreft beter dan onze inheemse soorten.  
 
Esdoorns worden niet bijzonder oud. Over het algemeen is de (ongestoor-
de) levensverwachting 150 tot 200 jaar. Esdoorns slaan gedurende het jaar 
hoogmoleculaire suikers (zetmeel) op in de stam. In de koude periode wor-
den deze suikers afgebroken tot laagmoleculaire suikers, die als antivries 
dienst doen. In het vroege voorjaar bouwt de boom door de hoge suiker-
concentratie een behoorlijke overdruk op. Als men in het vroege voorjaar 
dan ook de boom beschadigt, levert dit lelijk ‘bloedende’ plekken op bij de 
boom. In Noord-Amerika en Canada brengt men in het vroege voorjaar 
verwondingen aan bij een aantal lokale esdoornsoorten (suikeresdoorn 
Acer saccharum en zilveresdoorn A. saccharinum) (saccharose is de che-
mische naam voor suiker). Op deze wijze wordt er uit deze bomen hoog-
waardige suikerstroop gewonnen. Dit product is voor de Canadese econo-
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mie zo belangrijk, dat het een nationaal symbool is geworden. Op de Ca-
nadese vlag prijkt centraal het blad van de suikeresdoorn. 
 
Het hout van esdoorns is niet bijzonder duurzaam en daarom niet geschikt 
als bouwmateriaal. Het heeft echter een fijne structuur en relatief weinig 
knoesten en kwasten. Esdoornhout is bijzonder gewild voor fijn houtdraai-
werk en meubels, maar bovenal wordt esdoornhout gebruikt voor de pro-
ductie van muziekinstrumenten zoals gitaren en violen. Stradivarius bouw-
de zijn violen van esdoornhout. 
 
De naam esdoorn komt altijd wat vreemd over. Es of Acer betekent scherp, 
een verwijzing naar het feit, dat in vervlogen tijden, de esdoorn (net als de 
es) gebruikt werd voor de productie van speren en pijlen (in sommige delen 
van Zeeland wordt veldesdoorn booghout genoemd).  
Het woord doorn heeft niets met dorens te maken. Het is afgeleid van een 
Germaans woord dat boom betekent. De naamgeving van onze esdoorns 
is hier en daar verwarrend. Spaanse aak is onze enige echt inheemse es-
doorn. Het woord aak is hetzelfde als es, maar waar de aanduiding 
‘Spaanse’ vandaan komt heb ik niet kunnen achterhalen. 
Zowel de gewone- (A. pseudo-platanus) als de Noorse esdoorn (A. pla-
tanoides) verwijzen in hun wetenschappelijke soortnaam naar de plataan. 
Om het nog leuker te maken heette de plataan tot ongeveer 10 jaar terug ( 
Platanus x acerifolia) wat weer naar esdoorn verwees.  
De verwarring wordt veroorzaakt doordat het blad van de drie soorten op 
elkaar lijkt. De bomen zelf zien er duidelijk verschillend uit en hebben bota-
nisch gezien niets met elkaar van doen. Zo heeft een plataan bijvoorbeeld 
verspreide bladstand en samengestelde bolvormige vruchten. Ook aan het 
blad zijn beide groepen goed te herkennen. De bladvoet omsluit bij een 
plataan de bladknop volledig. Bij esdoorns ontspringen de hoofdnerven in 
het blad vanuit het punt waar de bladsteel overgaat in de bladschijf. Bij de 
plataan ontspringen de nerven van de onderste bladlobben uit de nerven 
van de middelste bladlobben. 
De Britten en de Amerikanen maken het nog bonter. Zij noemen zowel de 
plataan als de gewone esdoorn “Sycamore” . Dit verwijst naar “Ficus Sy-
camorus”, de wilde vijg uit het Midden-Oosten. Ik garandeer u, dat de klei-
ne tollenaar Zacheus er nooit in zou zijn geslaagd in een grote esdoorn of 
een plataan te klimmen om stiekem naar Jezus te kijken. De wilde vijg was 
voor hem gelukkig een haalbare uitdaging. 
 
Volgens overlevering werden Egyptische farao’s begraven in doodskisten 
van esdoornhout. Dit werd gedaan omdat volgens de legende Hathor, de 
moeder van alle goden, zou zijn geboren uit een esdoorn. Zij ontving, geze-
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teld in deze boom, de zielen van overledenen en bood hen brood en water 
aan. Ook in de westerse mythologie speelde de esdoorn een rol van bete-
kenis. Door de eeuwen heen werd de esdoorn net als bijvoorbeeld de linde 
een aan Maria gewijde boom. In sommige streken in Duitsland en Oosten-
rijk wordt bij het vellen van een esdoorn, de hoed uit respect van het hoofd 
genomen. In de volksgeneeskunde wordt esdoorn als wondhelend en pijn-
stillend middel gebruikt, maar dan moesten de takken wel worden gesne-
den tijdens het feest van Sint Jan. In Schotland kijkt men minder positief 
tegen esdoorns aan. De boom werd daar boom van smart genoemd, van-
wege de lokale gewoonte van de hoge heren om de esdoorn als galg te 
gebruiken. 
 
Jetse Jaarsma 

 
BOEKBESPREKING: DE VIS DIE AAN LAND KROOP 

de evolutie van gewervelde dieren in vogelvlucht 

Jelle Reumer, tweede druk 2014, Historische Uitgeverij Groningen, ISBN 9789065540393, 

€ 25,- 

 
Ik lees dit soort boeken graag voor mijn 
algemeen-biologische ontwikkeling. Het 
is weer eens wat anders dan een de-
terminatiewerk of een boek over plan-
tengemeenschappen.  
 
Evolutie is een mooie kapstok om de 
dieren- en plantenwereld beter te be-
grijpen. 
 
Ik liep al vaak in dierentuinen rond met 
de cladogrammen uit Dawkins boek 
“Het verhaal van onze voorouders*”, 
maar onze gefossiliseerde voorouders 
komen daarin nauwelijks aan de orde. Ik 
hoopte dat het boek van Jelle Reumer 
deze missing link in de voorbereiding 
van mijn tochten zou opvullen. 
 
Zoals u misschien weet, brengen clado-
grammen de moderne classificatie van het leven in beeld. In Heukels “Flora 
van Nederland” uit 2005 kun je dit mooi zien.  
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Jelle Reumer heeft een duidelijke mening over het gebruik van clado-
grammen: ‘Nu alle samenhang door DNA-feiten wordt verklaard moet je 
wel weten hoe je met de wiskundige ontrafeling van verwantschappen van 
soorten (cladistiek) om moet gaan.’ Hij geeft het bijgaande cladogram van 
de dieren als voorbeeld. Dit schema wekt de indruk dat alles wat meer 
rechts in het schema staat, verder ontwikkeld is. Daarom kun je volgens 
Reumer dit schema eigenlijk beter aan de basis beetpakken en het als een 
mobile ondersteboven aan een plafondhaakje ophangen. ‘Dan gaan alle 
soorten bewegen en door elkaar draaien, maar zonder dat hun onderlinge 
relatie daardoor verandert’. Er is dus eigenlijk geen kroon op de evolutie, 
omdat bijvoorbeeld de Arthropoda (geleedpotigen waaronder de insecten) 
zo kunnen draaien dat ze op de plek van de chordata (waaronder de ge-
wervelde dieren) komen te staan. 

 
 
De auteur bespreekt in zijn boek alleen de chordata (rechts boven in het 
schema) en loopt daarvan het cladogram af. Dit cladogram wordt helaas 
niet weergegeven.  
Het verhaal begint bij de fossiele Pikaia, een pure chordaat met een soort 
rubberen staaf (chorda) aan de buikzijde van zijn zenuwstreng. Dit dier was 
nog ‘koploos’. We vinden dit ook bij nu nog levende nazaten van Pikaia 
zoals het lancetvisje. In de loop van de evolutie verbeende het weefsel 
rond de chorda en de zenuwstreng en zo ontstond de wervelkolom en 
kwamen binnen de chordaten de vertebraten (gewervelde dieren) tot stand. 
Eerst als kaakloze vissen (zoals de Prik), later gevolgd door de kraakbeen-
vissen (haaien) en de beenvissen (zoals bijvoorbeeld schol). 
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Hierna wordt het boek echt leuk en spannend. Binnen de beenvissen ont-
staan de longvissen en de kwastvinnigen. Deze dieren verlaten het water 
en gaan het land veroveren. Dit begon ongeveer  420 miljoen geleden in 

het late Siluur. 
Op het land 
was al een 
fatsoenlijke 
zuurstof produ-
cerende vege-
tatie ontstaan 
waarin al aller-
lei ongewervel-
de levensvor-
men rondkro-
pen. Goed 
voedsel voor 

vertebraten. De eerste viervoetige vis de Tiktaalik roseae (zie hiernaast **) 
ontstond 475 miljoen jaar geleden. Evolutionair nog grotendeels vis, maar 
volgens Reumer de eerste viervoeter (zie de afbeelding van het fossiel op 
de voorplaat van het boek). Dit is dus de vis die aan land kroop. Hij heeft al 
een schouder- en bekkengordel in plaats van vinnen en een aanzet tot 
armen en benen. De ogen zijn sterk naar voren/boven geplaatst op de kop. 
De eerste ‘landvertebraten’ zijn, net als amfibieën nu, voor de voortplanting 
nog afhankelijk van het water. Dieren die harde eieren (tegen uitdroging)  
leggen,  eierlevendbarenden, levendbarenden en dieren met een placenta 
moesten zich allemaal nog ontwikkelen  
 
In het boek 
komen verder 
hoofdzakelijk 
reptielen aan 
de orde (en 
wij dan?), 
zoals bijvoor-
beeld het kort 
geleden over-
leden levende 
fossiel ‘Lo-
nesome Ge-
orge’***, een 
schildpad die 
zoals alle 
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schildpadden, alleen onder aan de binnenkant van de schedel een aan-
hechting voor zijn kaakspieren heeft.. 
 
Er wordt beschreven hoe zich langere kaakspieren ontwikkelden die via 
een zogenaamd  ‘temporaalgat’ (gat bij  het slaapbeen, os temporalis) op 
een hoger punt aan buitenzijde van de schedel  zijn bevestigd. Zo werd de 
hefboomwerking van de kaakspieren groter, konden reptielen harder bijten 
en werd de voedselkeuze van reptielen diverser. 
 
De temporaalgaten vormen de basis voor de onderverdeling van reptielen 
in subklassen. De schildpadden zijn de enige nog bestaande vertegen-
woordigers van een groep zonder temporaalgaten  Er ook een groep met 
één temporaalgat, een groep met twee gaten en één waarbij het onderste 
temporaalgat weer is verdwenen. 
 
De reptielen met twee temporaal gaten vormen de verreweg vormenrijkste 
groep. Hiertoe behoren onder andere: de slangen en hagedissen (Lepi-
dosaura), de krokodillen, de uitgestorven Pterosauriërs en de dinosauriërs 
(Archosauriërs). 
 
Zoogdieren zijn geëvolueerd uit de Therapsida , een lijn van  reptielen met 
één temporaalgat. Een andere lijn uit  deze groep, de Pelycosauriërs is 
uitgestorven. Hiertoe behoorde onder andere de Dimetrodon,  een reptiel 
met zo’n grote zeilvin op de rug. Dimetrodon was dus geen dinosaurus! 
 
Al deze groepen worden in het laatste 2/3

e
 deel van het boek behandeld. Ik 

ga er niet verder op in, dat voert te ver. Ik noem alleen nog het wezens-
kenmerk (paleontologisch gezien) van een zoogdier. Dit wordt gevormd 
door de drie kleine gehoorbeentjes en het botje waarin het trommelvlies is 
opgehangen.  De zoogdieren ontstonden in  het late Trias (ongeveer 210 
miljoen jaar geleden). In dezelfde periode ontstonden ook de dinosauriërs, 
dat realiseren we ons vaak niet zo. Voor de vroege zoogdieren waren de 
gehoorbotjes essentieel. Deze zoogdieren waren totdat de dinosauriërs 
uitstierven, grotendeels nachtdieren. Een goed gehoor was voor hen een 
absolute noodzaak om te overleven.  
Veel zoogdiergroepen komen aan de orde, evenals de vindplaatsen van de 
fossielen ervan (Lagerstätte) en het gebit dat een belangrijk onderschei-
dend kenmerk is. Ook de dinosauriërs, die overigens nog alomtegenwoor-
dig zijn in de vorm van vogels, worden uitvoerig besproken. 
 
Er is natuurlijk geen kroon op de evolutie, maar als Jelle Reumer  mocht 
kiezen, koos hij niet de mens maar de kolibri: ‘een dinosaurus die slechts 
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enkele grammen weegt en die in staat is om fladderend met zijn voorpoot-
jes (in dit geval vleugeltjes genoemd) als een vlinder stilstaand in de lucht 
nectar uit bloemen te zuigen.’ 
Het boek is een aanrader voor ons allemaal. Het boek vult zeker ‘het fos-
sielen-gat’ in mijn boekenkast aan, met chordata - cladogrammen. Zowel 
de levende als de fossiele dieren moet je in beschouwing kunnen nemen. 
In ieder geval leuk bij mijn tochten door Naturalis en dierentuinen. 
 
* Het verhaal van onze voorouders – een pelgrimstocht naar de oorsprong van het 
leven; Richard Dawkins, Nederlandse vertaling Nieuw Amsterdam Uitgevers 2007. 
**http://www.deredactie.be/polopoly_fs/1.1066411!image/241509797.jpg_gen/deriv
atives/landscape670/241509797.jpg 
*** Foto uit het boek, afkomstig uit The Guardian. 

 
Theo van Mens 
 

CONTRIBUTIE 2014 

 
Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 13 maart j.l. zijn de 
volgende contributiebedragen voor 2014 vastgesteld: 

 
Gewone Leden:   € 37,75 
Huisgenootleden:  € 18,75 
Convoleden / Donateurs: € 14,50 

 
U kunt uw contributie voor 2014 overmaken op rekening  
NL03INGB0000094250 t.n.v. Kon Ned Natuurhist Verg Afd Gooi te Anke-
veen. 
  
Sommige leden hebben al een bedrag overgemaakt maar zijn daarbij uit-
gegaan van de bedragen van 2013. Hen wordt verzocht het verschil nog 
over te maken. 
  
Alvast bedankt voor de medewerking en vriendelijke groeten 
  
Willem-Jan Hoeffnagel 
Penningmeester en Ledenadministrateur KNNV Afd Gooi 
 

http://www.deredactie.be/polopoly_fs/1.1066411!image/241509797.jpg_gen/derivatives/landscape670/241509797.jpg
http://www.deredactie.be/polopoly_fs/1.1066411!image/241509797.jpg_gen/derivatives/landscape670/241509797.jpg
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MOSSENSLEUTELS VOOR BEGINNERS  

 
Als beginnend mossenliefhebber wil ik het liefst een goed toegankelijke 
mossenflora gebruiken; een flora met een determinatiesleutel gericht op 
kenmerken, die je in het veld met het blote oog of met een loep kunt vast-
stellen! 
 
Ik zou kiezen voor een mossenflora waarin mossen staan die je zo in het 
algemeen tegenkomt. De zeldzame soorten die komen later wel. In de Be-
knopte Mosflora zijn alle 550 Nederlandse soorten opgenomen. Daarnaast 
staan ook alle 72 nu verdwenen soorten’ er in. De sleutel wordt hierdoor 
onnodig ingewikkeld. 
 
In de standaardlijst mossen uit 2012 staat onder het kopje ‘Talrijkheid’ bij 
elke mos soort hoe algemeen of zeldzaam die is. Het onderstaande tabel-
letje  is gemaakt aan de hand van deze lijst. Als ik alle categorieën van 
zeer tot vrij algemeen bij elkaar optel kom ik op 163 soorten. 
 
Ik heb dus een gids nodig waarin deze 163 veel voorkomende mossen 
staan. Ik ben al blij met een gidsje waar alleen de algemene en zeer alge-
mene mossen beschreven zijn.  Dat zijn ‘maar’ 81 soorten, maar voor een 
beginner is dat al erg veel. 
 
Voor mij als beginner zijn nu beschikbaar, de niet meer verkrijgbare Veld-
gids Mossen (125 soorten) en Het Mossenboek (91 soorten; in PDF-
formaat).  

 
Helaas volgt geen van beide gid-
sen dit talrijkheids-criterium op 
systematische wijze. De 25 ‘zeer-
algemene soorten‘ staan gelukkig 
in beide gidsen, maar drie ‘alge-
mene’ soorten komen in geen van 
beide gidsen voor. (kleigreppelmos, 
knikkend palmpjesmos en ge-
kroesde haarmuts). Negen alge-

mene soorten staan niet in de Het Mossenboek en zeven andere niet in de 
Veldgids Mossen. Een aantal ‘vrij tot zeer zeldzame soorten’ komen weer 
wel voor (elf in Het Mossenboek en 18 in de Veldgids Mossen).  
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Het boek dat ik wil hebben lijkt op dit moment niet te bestaan. Ik ga daarom 
een eigen mossensleutel maken van alle ‘zeer algemene tot en met de vrij 
algemene’ mos soorten, over 163 soorten dus. 
 
Naast het assortiment dat in een gids moet voorkomen, is de sleutel tot de 
soorten belangrijk. Ik kan gebruik maken van de opzet van de sleutels in 
andere mos flora’s. zoals de Veldgids en het Mossenboek en de Beknopte 
Mos flora. Je kunt immers beter op de schouders van anderen staan. Aan 
de meest aantrekkelijke sleutel voeg je de ontbrekende soorten toe. 
 
Een mossensleutel kun je bekijken als een TomTom van mossendorp. Elke 
soort is een adres in mossendorp. Via hoofdwegen en keuzekruisingen, 
kom je in de wijk waar het gezochte adres ligt. In deze wijk zijn ook weer 
wegen met verschillende adressen. Vaak zijn er meer wegen naar één 
adres mogelijk. Ik heb de sleutels van het Mossenboek en de Veldgids 
eens vergeleken voor de groep “topkapselmossen”. 
 
In het Mossenboek is er een wijk met “mossen groter dan 15mm” en een 
wijk voor “soorten kleiner dan 15 mm”.  Voor “mossen op steenachtige 
ondergrond”  vormen groot en klein samen nog een derde wijk. Om je mos 
in de “grote mossenwijk” te vinden is vooral de bladvorm van belang. In de 
“kleine mossenwijk” speelt ook de standplaats nog een rol. Anders dan in 
het Mossenboek is  in de Veldgids de grootte nauwelijks van belang.  
 
In de Veldgids wordt uitgegaan van de diverse kenmerken van mossen. Zo 
vormen haarmossen een eigen wijkje dat grenst aan een wijk “mossen met 
rood(bruin) stengelvilt”. Dan volgt een wijk “mossen met glasharen” waarna 
we bij een rondweg komen met  “soorten met groene bladtoppen”. Hieraan 
ligt de  wijk “mossen met broedlichamen”, een wijk “mossen met gerimpeld 
blad”  en tenslotte een wijk “mos met (zeer) lange bladeren”. Hier en daar 
speelt de standplaats ook een rol. 
 
Natuurlijk is het beeld van een TomTom te eenvoudig. Vaak overlappen 
wijken elkaar. Zo kan een Haarmuts in het Mossenboek zowel kleiner als 
groter zijn dan 15 mm en komt dus in twee wijken voor. ‘Gewoon gaffel-
tandmos’  komt in de Veldgids voor in de wijk “mossen met rood(bruin) 
stengelvilt”, maar ook in de wijken “mossen met gerimpeld blad” en “mos 
met (zeer) lange bladeren”. 
 
In de sleutel die ik ga maken beperk ik me tot de 163 veel voorkomende 
mossen. Ik heb een voorkeur voor de sleutel uit de Veldgids, omdat daarin 
een groter en verfijnder assortiment van kenmerken wordt gebruikt. Ik zal 
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het eerste concept ergens in juli op de website laten plaatsen, zodat u 
commentaar kunt geven op deze “sleutel in ontwikkeling voor beginners”.  
 
Theo van Mens 

INSECTEN IN ONS WERKGEBIED: IBISVLIEG 

 
Herkenning 
De ibisvlieg (Atherix ibis) be-
hoort tot de familie van de 
Athericidae oftewel de water-
dazen. 
 
Het zijn relatief breed ge-
bouwde snavelvliegen, die in 
uiterlijk wel wat op een daas 
lijken. Ze hebben een lengte 
van 9 – 11 mm en vliegen van 
mei tot juni. De mannetjes en 
vrouwtjes verschillen in kleur. Het mannetje heeft groene ogen en het ach-
terlijf is aan de voorkant geelbruin met donkere vlekken in het midden en is 
van achteren donker. Het vrouwtje heeft bruine ogen en de achterlijfseg-
menten zijn zwart met grijze achterrand banden. De ogen van de man-
netjes zitten dicht bij elkaar, maar zijn bij de vrouwtjes duidelijk van elkaar 
gescheiden. De vleugels staan in rust schuin open. Op de vleugels zijn een 
aantal donkere vlekken/banden zichtbaar. 

 
Waarneming 
Het voorkomen van 
deze soort is een beet-
je onduidelijk. Zo geeft 
de site Soortenbank.nl 
aan dat ze vooral te 
vinden zijn bij schone, 
snelstromende wate-
ren met stenige bodem 
of kiezels. Ze zouden 
algemeen zijn in Mid-
den-Europa en de 
Zuid-Duitse middelge-

bergten en naar het noorden toe richting Nederland steeds zeldzamer wor-
den. 



 
 

19 

 
Mijn eigen waarnemingen geven echter een volledig ander beeld. Ik heb in 
het Gooi exemplaren waargenomen bij de Kromme Rade, Stichts Anke-
veen (Dammerkade) en Laegieskamp. Toch bepaald geen voorbeelden 
van schone en snelstromende wateren. Dit vraagt dus om nader onder-
zoek. 
 
Biologie 
Het vrouwtje van de ibisvlieg vertoont een merkwaardige, éénmalige vorm 
van broedzorg, waarbij zij zich na het leggen van de eieren zelf opoffert. De 
vlieg zoekt voor de ei leg een over het water hangende tak of rotspartij. 
Daar produceert zij als eerste een kleverig ei pakket aan de onderkant van 
dit substraat. Het vrouwtje blijft aan haar eigen legsel kleven en sterft ter 
plaatste. Vervolgens is deze plaats aantrekkelijk voor soortgenoten, die 
daar op af komen en daar ook eieren leggen en vastgekleefd sterven. Op 
den duur ontstaat er zo een vuistgrote, hangende bal van aan elkaar ver-
kleefde ei pakketten en dode vliegen. In uitzonderlijke gevallen heeft de bal 
de grootte van een hoofd en lijkt hij in vorm en samenstelling wel wat op 
een zwerm honingbijen. Na enige dagen komen de larven uit, die zich eerst 
voeden met de dode vliegen. Daarna laten zij zich in het water vallen of de 
hele klomp valt in één keer naar beneden. In het water voeden de larven 
zich met aas en met in het water gevallen plantendelen. De larve heeft een 
groenige of bruinige kleur en haar lichaam is naar voren sterk versmald.  
 
Bescherming 
Aangezien de ene bron zeldzaamheid suggereert maar de eigen waarne-
mingen dat niet onderbouwen is er moeilijk een oordeel over zeldzaamheid 
te geven. Onder het motto “bij twijfel afblijven” lijkt de beste aanpak de 
soort te ontzien bij bedreigende activiteiten. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 

ZOMERPROGRAMMA 2014 

 
Zondag 1 juni: Floragroep, Oppad Kortenhoef  
De activiteiten van de floragroep worden door de IVN georganiseerd. Voor 
de excursies van deze werkgroep kunt u zich opgeven bij Christine Tam-
minga, e-mailadres: ctamminga@waldeck.demon.nl. 
De excursies beginnen om 10:00 uur en vinden om de week plaats (15 juni 
dus als volgende keer). Mocht de excursie niet doorgaan, dan wordt deze 
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per mail afgezegd. De floragroepexcursies kunt u ook op de website van de 
KNNV vinden. 
 
Verzamelen: Parkeerplaats Kortenhoefsedijk bij huisnummer 130 , Aan-
vang 10:00 uur. 
 
Maandag 9 juni: Excursie Kocherbos in Muiderberg, door Lodewijk van 
Kemenade 
Het Kocherbos in Muiderberg ligt tegenover de Joodse begraafplaats en is 
sinds 1924 in eigendom bij de Joodse gemeente Amsterdam. Het bos is 
circa 9 hectare groot en bestaat uit gemengd loofhout met daarin zeer oude 
beuken. In het centrale deel liggen, aan beide zijden van het hockeyveld, 
percelen naaldhout. 
Het bos valt vooral op vanwege de grote hoeveelheid dode bomen. Belang-
rijke broedvogels zijn groene specht, ransuil, bosuil, sperwer en buizerd. Er 
komen minstens zes soorten vleermuizen in en rond het bos voor. Het bos 
is ook rijk aan paddenstoelen. 
Het bos is decennialang nauwelijks beheerd. Sinds 2012 is het beheer van 
het bos op vrijwillige basis opgepakt. Tijdens de excursie hoort u over de 
historie van het bos en over het ingezette bosbeheer. Speciale aandacht 
wordt besteed aan diverse vormen van beheer van de Amerikaanse vogel-
kers. U krijgt fraaie voorbeelden te zien van Amerikaanse vogelkersen die, 
als ze maar lang genoeg met rust worden gelaten, op natuurlijke wijze 
plaats kunnen maken voor inheemse bomen. Aangezien dit bos niet vrij 
toegankelijk is, verzoeken we u zich van te voren aan te melden:  
theovanmens@gmail.com 
 
Verzamelen: parkeerplaats Joodse begraafplaats tegenover de ingang van 
de Joodse begraafplaats Googweg 6, Aanvang 10:00 uur. 
 
Zaterdag 21 juni: Plantenwerkgroep, Siertuin Gooilust, o.l.v. Noor van 
Heusden 
We zijn al vaker naar de siertuin van Gooilust geweest, maar toen ging het 
steeds om de stinzenplanten. Deze keer gaan we wat later in het seizoen 
naar deze tuin waarin veel meer te zien is. Eventueel kunnen we daarna 
nog verder in Gooilust wandelen waar nog een aantal bijzondere boom-
soorten te zien is. 
 
Verzamelen: Parkeerplaats Gooilust bij de ingang aan het Zuidereinde in 
’s-Graveland, Aanvang: 13:30 uur. 
  
Data volgende excursies van de Plantenwerkgroep: 

theovanmens@gmail.com


 
 

21 

Zondag 20 juli, Heemtuin bij de Woensberg 
Zondag 3 augustus, Costerustuin, Hilversum 
Meld u aan als deelnemer van de werkgroep bij secretaris@gooi.knnv.nl. 
Verdere details worden later via de website en per email (aan de leden) 
bekend gemaakt. 
 
Vrijdag 27 juni: Nacht van de nachtvlinders Infoschuur Gooi, leiding Jaap 
van der Vliet en Fred van Klaveren 
De vorige nachtvlindernacht was op 6 september vorig jaar en die smaakte 
naar meer. Er was zelfs een eerste waarneming in ons gebied van de Wal-
strospanner.  
Op 27 juni zetten we weer het witte doek van Yolande neer bij de Info-
schuur, gebruiken de lamp van Jaap, de lichtbak van Ellie en Theo smeert 
weer stroop op een paar bomen. 
We maken gebruik van de faciliteiten van de Infoschuur. Daar liggen vlin-
dergidsen en kunnen diapresentaties worden gehouden. 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, Aanvang: 22:00 
uur!! 
 
Zondag 20 juli: Plantenwerkgroep. Wilde Plantentuin bij de Woensberg;  
zie bij zaterdag 21 juni en de website en nieuwsbrief 
 
Zondag 3 augustus: Plantenwerkgroep, Costerustuin, Hilversum;  
zie bij zaterdag 21 juni en de website en nieuwsbrief 
 
Zaterdag 16 en zondag 17 augustus.: 1000-soortendag, coördinatie Fred 
van Klaveren en Theo van Mens 
Op de 1000-soortendag is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk plan-
ten- en diersoorten determineren. Dit doen we samen, zodat we ook onze 
passies op dit gebied met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren. 
We nodigen alle Gooise natuur-
verenigingen uit om er aan mee 
te doen. 
 
Op zaterdag 16 augustus vindt 
de eerste aftrap plaats om 
21:00 uur. Tot uiterlijk 24.00 uur 
gaan we weer naar nachtvlin-
ders kijken en wordt er geluis-
terd naar nachtvogels en vleer-
muizen. De volgende ochtend 

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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wordt gestart om 06:00 uur met de laatste uilen en vleermuizen en de eer-
ste zangvogels. Om 10:00 uur vindt de tweede formele start van de 1000-
soorten-dag plaats in de Infoschuur. Als het weer ons goed gezind is, kun-
nen we gedurende de rest van de dag tot 18:00 uur de gebieden inventari-
seren op diverse soortgroepen. In totaal zullen we met elkaar dus 15 uur in 
vijf van de mooiste natuurgebieden in het Gooi naar planten en dieren kun-
nen kijken van Laegieskamp, Gijzenveen, Cruysbergen, Franse Kamphei-
de tot Zanderij Crailo. Ze liggen allemaal redelijk dicht bij elkaar en bieden 
een groot scala aan biotopen. Uiteindelijk zullen alle waarnemingen in deze 
gebieden leiden tot een totaallijst die zal worden aangeboden aan de eige-
naars van de natuurgebieden. Neem je eigen ontbijt/lunch mee. Thee en 
koffie zijn in de Infoschuur te verkrijgen. 
Uitgebreide informatie volgt in een nieuwsbrief. Meld U aan (in verband 
met vergunningen!!): theovanmens@gmail.com, 06-30825198. 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum. Start op zaterdag 
om 21:00 uur, voor de vroege vogels zondag om 06:00 uur en zondag om 
10:00 uur een tweede formele start. 

 
 
Zondag 24 augustus, wild groen in Amsterdam o.l.v. Peter Wetzels 
Werkgroep Contacten IVN / KNNV in samenwerking met de Floragroep. 
Van 10:30 uur tot plusminus 16:00 uur. 

mailto:theovanmens@gmail.com
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De zeer geslaagde stadswandeling Wilde Stadsplanten van twee jaar gele-
den vraagt om een herhaling. Deze keer kiezen we voor een ander traject. 
Onze gids Peter Wetzels, coördinator Groot-Amsterdam van Floron, weet 
als geen ander de meest bijzondere wilde stadsplanten te vinden. We gaan 
wandelen of fietsen. Vertrekpunt en route zijn op dit moment nog niet vast-
gelegd. Waarschijnlijk wordt er gestart bij Station Muiderpoort. Zet de da-
tum alvast in je agenda. We willen graag tijdig weten of er voldoende be-
langstelling is voor deze excursie. Heb je interesse? Geef dan je aanmel-
ding en mailadres snel door aan theovanmens@gmail.com . Via de 
Nieuwsbrief houden we je op de hoogte. 
 
Verzamelen om 10:30 uur bij nog nader te kiezen Amsterdams station. 
 

Paddenstoelenwerkgroep 
Eind augustus, begin sep-
tember gaat de paddenstoe-
lenwerkgroep weer van start 
onder leiding van Yolande 
Bosman. Degenen die zich 
vorig jaar hebben opgegeven 
krijgen vanzelf bericht. Hou 
dus tegen die tijd de mail in 
de gaten! 
Heb je zin dit najaar met 
onze werkgroep mee te 

doen, geef je dan op en stuur een mailtje naar Ellie Fluitsma: secreta-
ris@gooi.knnv.nl 
 
Zaterdag 6 september, jaarlijkse uitgaansdag op de Sallandse Heuvelrug 
De werkgroep Contacten IVN / KNNV heeft een bijzonder dagprogramma 
samengesteld waarin de natuur, op soms onverwachte wijze, troef is. 
Want… we maken in een planetarium een uitstapje naar de sterrenwereld, 
werpen (bij helder weer) met de sterrenkijker een unieke blik op de zon en 
maken bovenal prachtwandelingen door de mooie bossen en over de 
bloeiende heidevelden van de Sallandse Heuvelrug. Ga mee en geniet van 
een bijzondere dag! Voor details verwijzen we naar het aanmeldingsformu-
lier dat u op 18 april via een IVN-nieuwsbrief hebt gekregen. Mocht u dat 
niet tot uw beschikking hebben, bel dan even. 
 
Voor vragen, opmerkingen of ideeën wouter-nugteren@ziggo.nl, 
035 523 52 67 (werkgroep contacten IVN / KNNV) 

mailto:theovanmens@gmail.com
mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
mailto:wouter-nugteren@ziggo.nl
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